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شیطان پایتخت چگونه به سراغ طعمه های خود می رفت

بازجویی

فری طال!

یــک تعمیرگاه دار تــهــرانــی بــه طرز
مرموزی به قتل رسید .
مــامــوران وقتی پــا بــه صحنه جنایت
گذاشتند پی بردند این مرد که محمود
نام داشت برخالف همیشه شب را در
تعمیر گاه خودروگذرانده که به قتل
رسیده است.
در گاوصندوق باز بود و در گوشهای یک
کارد میوهخوری خونآلود روی زمین
افتاده بود که مشخص میکرد قاتل
بعد از جنایت و سرقت از گاو صندوق پا
به فرار گذاشته است.
کارآگاهان دریافتند شاگرد مغازه
که «فرشید» نام دارد و به «فری طال»
معروف است از زمان وقوع قتل ناپدید
شده است.
پلیس توانست محتوای گاوصندوق
را شناسایی کند و با به دست آوردن
شماره سریال چند چک سرقتی از
بانک بخواهد وصولکننده آن را در
اختیار پلیس بگذارند.
سه سال از این ماجرا می گذشت که
یک دختر جوان با آرایشی غلیظ وارد
بانکی در شمال تهران شد.
این دختر با پشتنویسی یک چک،
آن را به کارمند بانک تحویل داد هنوز
دقایقینگذشتهبودکهخودرویگشت
پلیسجلویدربانکتوقفکردودختر
شیکپوش را دستگیر کرد.
قاضی اسماعیلی شروع به بازجویی
کرد:
چند ســال داری و کجا زندگی
میکنی؟
 22سالهام و با پدر و برادر کوچکترم
در یکی از شهرهای شمالی زندگی
میکنم.
ازدواج کردی؟
خیر ،من باید از پدرم که از دو پا فلج
است نگهداری کنم و خرج زندگی به
پای من است.
چه کار میکنی؟
خــیــاطــی ،رخـــت شــویــی و بــا آمــدن
بــه تــهــران سعی کـــردم جــایــی بــرای
منشیگری پیدا کنم.
از کی به تهران آمدهای؟
این اولین بارم است که به تهران اومدم.
و ماجرای این چک؟
مگه چی شده این چک رو یه پسره به
من داده تا باهاش جهیزیه بخرم و با هم
ازدواج کنیم.
میشه بگی این پسره کیه؟
چطور حتم ًا میخواهید بروید سراغ
اون بیچاره ،شما بگید جریان چیه تا
من هم بگم.
اون پسری که تو میگی احتما ً
ال
همون قاتلی است که ما دنبالشیم؟
قتل! نه آقا اون پسره خیلی آقاست.
حاال میگی این آقای جنتلمن کیه؟
خودش میگفت اسمش فرشید است
و توی همون شهر ما زندگی میکند.
تــوی تــهــران ق ــرار بــود اون ــو کجا
ببینی؟
میگفت توی یه تعمیرگاه ماشین کار
میکنه ،قرار بود این چک رو وصول
کنم برم شهرمون تا اون بیاد سراغم.
تو اگه به ما کمک کنی،او را دستگیر
میکنیم.
مــن بـــاورم نمی شــه ،فرشید و این
حرفها!
به تو فرصت میدم تا فردا فکرها
تو بکنی!
منفکریندارمبکنم،هیچیازفرشید
نمیدونم همین!
قاضی پرونده با صدور قرار بازداشت
رویا را روانه زندان کرد و 24ساعت بعد
با دستور احضار قضایی این دختر که
هیچ آرایشی به صورت نداشت در برابر
قاضی ایستاد.
خب فکرها تو کردی؟
من گفتم ،هیچی از فرشید نمی دونم.
یعنی اگر ببینی هم نمیشناسی؟
من یک بــار بیشتر اونــو ندیدم البته
در تــاریــکــی شــب بــود کــه اومـــد توی
کوچهمون این چک رو به من داد.
پس چه جوری با هم آشنا شدید؟
تلفنی ،البته فرشید میگفت منو دیده
و پسندیده.
قاضی وقتی با این ادعاها روبهرو شد،
عکسی از فرشید را البــهالی اوراق
پرونده جستوجو کــرد ،وقتی آن را
پیدا کرد دید فرشید کنار مقتول و چند
کارگر دیگر ایستاده است و میخندد،
موهایی طالیی داشت و همین باعث
شده بود به فری طال معروف شود.
قاضی نیم نگاهی به دختر جوان کرد،
رویاسربهزیرانداختهبودوناخنهایش
را به دندان گرفته بود.

خب چرا محمود را کشتی؟
من ،چه حرفهایی میزنید اص ً
ال توی
عمرم اونو ندیده بودم.
واقعیت را بگو؟
چه واقعیتی ،شما دســت از فرشید
برداشتید و االن منو قاتل میدونید
پس اون پسره چی می شه؟ چرا اونو
پیدانمیکنید.
اونو پیدا کردیم.
کجاست،تاهمیناالنسراغفرشیدرو
از من میگرفتید.
فرشید گفته تو محمود رو کشتی و
اونو اغفال کردی؟
فرشید گفته ،اون از ایــن حرفها
نمیزنه ،شما دارید به من یک دستی
میزنید.
تو چرا این قدر مطمئن هستی؟
چون میدونم شما فرشید رو دستگیر
نکردید.
چرا دستگیرش کردیم!
کجاست؟ نشونش بدهید.
خودتی! تو فری طالیی!
من؟!!
بله ،دیروز با آرایشی که کرده بودی
چهرهات فرق میکرد اما حاال با این
عکس که من از فرشید دارم هیچ
فرقی نداری.
اشتباه میکنید!
تواشتباهمیکنی،بااستفادهازجثه
الغری که داری ،با پوشش پسرانه
شاگردی میکردی و چون شباهت
به دخترها داشتی همه تو را فری
طال ،صدا میزدند ،اعتراف کن؟
محمود،حقش بود که کشته بشه.
چرا؟
اون راز منرو فهمیده بودومیخواست
از آن سوء استفاده بکنه.
چه رازی؟
من اسم واقعی ام مهشید است اما
به خاطر این که نمیتونستم کاری
دســت و پــا کنم مجبور شــدم تیپ
پسرانه بزنم.
چطور شد به این فکر افتادی؟
خیلی اتفاقی یه روز برای خندوندن
داداش کوچکم تیپ پسرونه زدم چند
تا از دوستانم که همون موقع خونه ما
اومدن اولش منو نشناختن ،به خاطر
همین به این فکر افتادم.
بعد چه کردی؟
هیچی ،با تیپ پسرانه شــدم شاگرد
تعمیرگاه ماشین ،خیلی اوضاع خوب
بــود بــا همه رفیق ب ــودم و هیچکس
نمیفهمید که من دخترم آقا محمود
هــی از مــن مـیخــواســت شناسنامه
ام رابــرای بیمه ببرم پیشش امــا من
نمیبردم و هر روز بهانه م ـیآوردم تا
این که اون گیر داد اگه شناسنامه نبرم
اخراجم می کنه!
چارهای نبود یه شناسنامه جعل کردم
و دادم به مقتول اولش نفهمید تا این
که روز قتل که مغازه رو تعطیل کردیم،
اون نرفت و گفت میخواد شب رو توی
مغازه بخوابه.
من خیلی ترسیده بــودم ،آخه ممکن
بود بفهمه ،به خاطر همین بهونه آوردم
که میخوام برم خونه یکی از دوستانم،
اما محمود نگذاشت و گفت باید توی
مغازه بخوابم.
بعد از شــام بــود که مقتول مقداری
مشروب خورد و بعد هذیون گوییاش
شروع شد یه دفعه از زبونش شنیدم
که به من میگه تو دختری و خوب
فیلمبازی میکنی ،باور کنید از ترس
سرجام خشکم زده بود محمود که
اومد سراغم من با التماس سعی کردم
فرار کنم ،چاره ای نبود وقتی چشمم
به کارد میوه خوری افتاد مجال ندادم
و چند ضربه به مقتول زدم.
چرا سرقت کردی؟
برایردگمکنیبود،میخواستمدیگر
فرشیدی در کار نباشد و همه فکر کنند
اون بعد از قتل فــرار کــرده بــاور کنید
دست خودم نبود از اون شب کابوس
نمیگذاره بخوابم.
پولها رو چه کار کردی؟
یه خیاطی توی شهرمون راه انداختم،
چون چرخ خیاطی هایی که داشتم
خراب بودند ،اومــدم تهران تا با خرد
کــردن ایــن چــک کــه فکر نمیکردم
ردیــابــی بشه ،چند تــا چــرخ خیاطی
بخرم.
این دختر پسرنما وقتی توانست ثابت
کند به خاطر دفاع از حیثیت دست به
قتل زده است از قتل عمد تبرئه شد و به
خاطر ارتکاب سرقت و درآوردن خود
به شکل پسر به تحمل حبس -زندان-
محکوم شد.
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ردپایقتلدرسناریویشیطانیآزار 20کودک!
مرد شیطان صفت که در سناریوهای سیاه 20کودک را هدف نیت شوم
خود قرار داده بود راز مخوف دیگری داشت.
اینابلیسپسازحدودیکسالدربرابراتهامقتلیکزنقرارگرفت.

▪توصیهکارشناس

▪زمستانتلخ

روزهفتمدیزمستانسالگذشتهبودکهزنومردجوانینگرانوآشفته
پایدرکالنتری 130نازیآبادگذاشتندوازماجرایتلخیکهبرایدختر
هشتسالهشانرخدادهبودپردهبرداشتند.
پدرخشمگینبهمامورانگفت:منوهمسرمبهمحلکارمانرفتهبودیم
ودخترماندرخانهتنهابودکهدرزماننبودنمامردناشناسیزنگخانه
رابهصدادرآوردهاستوبااطمینانازاینکهدخترماندرخانهتنهاست
ادعاکردهکهبهمنبدهکاراستوپولقرضیرامیخواهدبازگرداندوبا
اینترفندازدخترمخواستهکهدرخانهرابرایشبازکند.
وی افزود :دخترم که به حرف های مرد غریبه اطمینان می یابد اقدام به
بازکردن در خانه می کند که مرد ناشناس با ورود به خانه و با تهدید چاقو
دخترم را هدف آزار و اذیت قرار می دهد و پس از بستن دست و پاهای
دخترهشتسالهامدستبهسرقتطالوپول میزند.
▪شکارهایسریالی

باتوجهبهحساسبودنپروندهاینسرقتشیطانی،تیمیازماموراناداره
 16پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس دشتبان از شعبه  10دادسرای
امورجناییبرایتحقیقاتودستگیریمردشیطانصفتواردعملشدند.
در نخستین پالن تجسس های فنی واطالعاتی پلیس مشخص شد
سناریوهای مشابه دیگری از سوی مرد شیطان صفت رقم خورده است
که در همه آن ها این مرد در جنوب تهران پس از تسلیم کردن دختربچه
هادرهدفشومشدستبهسرقتازخانههازدهاست.
تجسس ها ادامه داشت و 12پرونده تلخ و مشابه پیش روی ماموران قرار
داشتکهکارآگاهانبهبررسیدوربینهایمداربستهداخلساختمانها
پرداختندوتصویربهدستآمدهازمردشیطانصفترادرآلبوممجرمان
سابقهدارموردبررسیقراردادند.
همینروشتحقیقاتیکافیبودچراکهمشخصشداینمرد 32سالهکه
امیرنامداردازمتهمانسابقهداروزندانیانقدیمیاست.
▪بازداشتشیطان

همین کافی بود تا مخفیگاه این مرد ردزنی شود و کارآگاهان ساعت 22
چهارشنبه  12دی سال گذشته در عملیاتی غافلگیرانه امیر را دستگیر
کنند.
▪اعترافاتتکاندهنده

امیر 32سالهکه 20پسرودخترتهرانیراهدفنیتشومخودقرارداده
بودابتداسعیکردادعایبیگناهیکنداماوقتیبادخترانوپسرانیکه
هنوزوحشتزدهبودندمواجهشدلببهاعترافبازکردوگفت:بعدازاین
کهزنگخانههارابهصدادرمیآوردمبچههاجوابمیدادندابتدادرباره
پدر و مادرشان سوال می کردم و وقتی اطمینان پیدا می کردم که بچه ها
درخانهتنهاهستندادعامیکردمکهازپدرشانپولقرضگرفتموحاال
می خواهم آن را بازگردانم و به بهانه این که پول را تحویل دهم از آن ها می
خواستمکهدررابازکنند.
وی افزود :وقتی وارد خانه می شدم با تهدید چاقو دست و پاهای طعمه
هایم را با طناب یا روسری در اتاق خواب یا حمام می بستم و پس از آزار و
اذیتکودکان دستبهسرقتمیزدم.
مرد شیطان صفت ادامه داد :در روز شاید زنگ  100خانه را به صدا در
میآوردمتااینکهشکارهایمراشناساییمیکردم.
▪توهمعجیب

امیردرادامهباتوهمیعجیبگفت 15:سالهبودمکهبهخاطرشکستن

شیشهیکخانهبهکانوناصالحوتربیترفتموپسازآنبهدلیلاعتیادم
به شیشه و مواد مخدر دست به سرقت می زدم و سه ماه قبل از زندان آزاد
شدم که هر روز یک نفر در گوشم حرف می زد و دستور می داد این نقشه
رابهاجرابگذارموهیچچیزیدستخودمنبود.
▪اتهامافسادفیاالرض

تحقیقات ادامه یافت و درنهایت 20شاکی این پرونده شناسایی شدند
و از آن جایی که طبق تحقیقات پلیسی و اعترافات امیر ،تعداد قربانیان
او بیش از  20دختر و پسر بودند اما خانواده های بقیه کودکان از ترس
آبرویشان شکایتی مطرح نکرده بودند ،بازپرس دشتبان از شعبه دهم
دادسرای امور جنایی تهران به خاطر تعدد جرایم متهم ،کیفرخواست
امیررابهاتهاممفسدفیاالرضصادرکرد.
بدینترتیبپروندهمتهمبااتهامافسادفیاالرضبهدادگاهانقالبارجاع
شد اما از جنبه آدمربایی ،سرقت و ضرب و جرح پرونده در شعبه دهم
دادسرایامورجناییتهرانتحتبررسیقرارگرفت.
▪قتلدرزمانسرقت

امیر در همان روزهای نخست دستگیری ادعا کرده بود که در یکی از
سرقت ها وقتی وارد خانه ای می شود در برابر یک زن میان سال قرار می
گیردوبرایاجراینقشهاشبااودرگیرمیشودووقتیزنتنهارابهسمت
عقبهلمیدهدسراینزنبهستونخانهمیخوردورویزمینمیافتد.
زن میان سال در این مدت در قسمت آی سی یوی بیمارستان قرار داشت
اماچندیقبلازسویبیمارستانخبررسیدکهزنمیانسالپسازماهها
تحتنظربودنپزشکانرویتختبیمارستانبهکاممرگفرورفتهاست.
پروندهجناییاینزنکهدرخیابانکارگرشمالیتهرانازسویاینسارق
شیطانصفتبهکاممرگفرورفتهبودبهشعبه 10دادسرایامورجنایی
تهرانارجاعشد.
امیرباردیگرهدفتحقیققرارگرفتاماوقتیشنیدزنمیانسالبهکام
مرگ فرو رفته است ادعاهای روز نخست دستگیری را منکر شد و تاکید
کردکهدرمرگاینزننقشینداشتهاست.
بنا بر این گزارش ،تحقیقات در این پرونده به دستور بازپرس دشتبان در
اداره 10پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

دسیسه انتقام مرد شکنجه گر از مادر نازنین زهرا

پدر شکنجه گر که با اقدام وحشتناکی در مرند جنجال به
پا کرده بود کینه عجیبی به دل داشت .این مرد با آزادی از
زندان برای انتقام گیری از زنش دست به کار عجیبی زد و
پس از فرار به تهران دستگیر شد .مهر سال گذشته فیلمی
در فضای مجازی دست به دست می شد که در آن صحنه
کودک آزاری دختر سه ساله ای از سوی پدر شکنجه گرش
به تصویر کشیده شده بود .پدر خشمگین با کمربند کودکش
را کتک می زد و حتی روی بدن دختر کوچولو که نازنین زهرا
نام دارد آثار سوختگی با سیگار نمایان بود و دخترکوچولو
شرایط سختی را زیر شکنجه های پدرش تحمل می کرد و
اشک می ریخت و پدر جوان در فیلم تکرار می کرد نگاه کن،
نگاه کن .تحقیقات پلیسی رقم خورد و مشخص شد که این
پدر سنگدل در شهرستان مرند زندگی می کند و مادرش
نیز قبل از انتشار این تصاویر از ربوده شدن دخترش از سوی
شوهرش شکایت کرده بود .بررسی ها نشان از آن داشت که
پدر و مادر نازنین زهرا از همدیگر طالق گرفتند و در حالی
که سرپرستی دختر در اختیار مادرش بود ،پدر خشمگین
با دروغ پردازی دخترش را از خانه مادربزرگش به خانه خود
برده و این شکنجه ها را به تصویر کشیده است .ماموران در
تجسس های پلیسی پی بردند که پدر خشمگین اعتیاد به
مواد مخدر دارد و خیلی زود نازنین زهرا در اطراف شهرستان
مرند شناسایی شد و تحویل بهزیستی قرار گرفت و تالش
پلیس برای دستگیری متهم ادامه داشت که ماموران در
تحقیقات گسترده و میدانی اطالع یافتند که مرد جوان به
تهران فرار کرده است .ردیابی ها ادامه داشت که ماموران
در عملیات پلیسی موفق به دستگیری این مرد افیونی
شدند .مادر نازنین زهرا در تحقیقات پلیسی گفت :شوهرم
مرد خشنی بود و زمانی که با او زندگی می کردم برای این که
بخواهد خواسته هایش را عملی کنم دخترم را اذیت می کرد
تا این که به خاطر مسائل اخالقی شوهرم تصمیم به طالق
گرفتم و دادگاه حضانت نازنین زهرا را به من داد .وی افزود:
من در کنار خانواده ام زندگی می کردم و پدر نازنین زهرا در
آن مدت مرا اذیت می کرد و با انجام کارهای خشن مرا وادار
می کرد خواسته هایش را عملی کنم و حتی چند بار شیشه
های خانه پدر و مادرم را شکست و با داد و فریادهایش برای
خانواده ام مزاحمت ایجاد می کرد .زن جوان ادامه داد :یک
روز که در خانه نبودم پدر نازنین زهرا به بهانه دیدن دخترش
به خانه پدرم رفته بود و با دروغ پــردازی دخترم را همراه
خودش بیرون برده بود و زمانی که از این ماجرا با خبر شدم
از پدر فرزندم به خاطر ربودن دخترمان شکایت کردم و فکر

نمی کردم او به دخترمان آسیبی برساند تا این که یک فیلم به
دستمرسیدکهدرآنپدرنازنینباکمربنددخترمراکتکمی
زد و ضجه های دخترم همراه صدا کردن من بود و در ادامه
پدر خشمگین می گفت گوش کن ،نمی خواهی بازگردی؟
مادر نازنین زهرا به خاطر فشار و شدت استرسی که با دیدن
این تصاویر داشت دست به خودکشی زد که همسایه ها
توانستند مادر جوان را به بیمارستان منتقل کنند و او را از
مرگ نجات دهند .پدر شکنجه گر پس از انتقال به زندان
همچنان در حال انتقام گیری از همسرش بود تا این که پس
از آزادی سناریوی کینه جویانه ای را رقم زد.
▪انتقام گیری عجیب

پــدر نازنین زه ــرا از زنـــدان آزاد شــد و پــس از یــک مدت
اعتمادسازی به ســراغ همسرش رفــت امــا هنوز لحظاتی
نگذشته بود که پلیس به سراغ مادر نازنین زهرا رفت و پس
از بررسی کیف زنانه مواد مخدر زیادی از کیف مادر جوان
به دست آورد و همین کافی بود تا مادر نازنین زهرا بازداشت
شود .زن جوان که در توطئه شوهر کینه جویش گرفتار شده
بود توانست با مدرک ثابت کند که این مواد مخدر را شوهرش
در کیفش جاسازی کرده است .مادر جوان آزاد شد و قاضی
پروندهبرایشوهرشکنجهگرحکمجلبصادرکردوزنجوان
از مرند به تهران سفر کرد و از یک موسسه خیریه که در ماجرای
نازنین زهرا از آن ها حمایت کرده بود درخواست کمک کرد.
موسسه خیریه پس از بررسی های قانونی و هماهنگی با
کالنتری  ۱۱۰شهدا یک قرار صوری با پدر نازنین تدارک
دید و پدر کینه جو که در ماجرای انتقام گیری از زنش فراری
بود به تهران سفر کرد و در محل قرار حاضر شد .پدر نازنین
زهرا با حضور در محل قرار از سوی ماموران پلیس تهران
دستگیر شد و برای تحقیقات بیشتر و سیر مراحل قانونی در
اختیار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرند
قرار گرفت.

سرهنگ بازنشسته احسانی فــر رئیس سابق
اداره  16پلیس آگاهی تهران با ابراز تاسف از این
رخدادهای شوم می گوید که به خاطر کوتاهی های
خانوادههابایدتاوانیسختدادکهشایدتاآخرعمر
فرزندان نتوان آن را جبران کرد.
وی گفت:متاسفانه شاهد برخی رفتارهای والدین
هستیم که ناشی از برخی محدودیت هاست .همه
می دانیم خانه امن ترین حریم برای خانواده هاست
اما این بدین معنا نیست که نباید اصولی را رعایت
کنیم که امنیت خانه را به خطر نیندازد .ما از وقتی
خودمان را می شناسیم می دانیم دزدان خانه های
مان را تهدید می کنند و برای جلوگیری از سرقت
کلیقفلوحفاظتعبیهمیکنیماماغافلهستیمکه
دزدانامروزیتنهابرایسرقتازخانههایخالیاز
سکنهنقشهنمیکشندبلکهدزدانهمزمانتوطئه
های دیگری هم دارند که نیت های شوم و رفتارهای
اخالقیآنهاست.
سرهنگاحسانیفرادامهداد:خانوادههابایدوقتی
کودکانشان در خانه تنها می مانند باز تصور کنند
که یک دلمشغولی گران بها در خانه دارند که شاید
هدف دزدان قرار گیرد برای جلوگیری از تعدی به
کودکان هم باید حفاظ هایی مد نظر قرار گیرد که
این بار قفل و نرده های آهنین نیستند بلکه آگاهی
دهی است چرا که کودکان به ویژه دختران تنها در
خانههدفمجرماناخالقینیستندتنهادرکودکی
یکشکاربهحسابنمیآیندبلکهازکودکیتابزرگ
سالی هدف توطئه های شوم هستند و باید از همان
دوران کودکی آن ها را آگاه کنند.
اینکارشناسپلیساظهارکرد:حتیشاهدهستیم
زنان خانه دار که خودشان مادر هستند و زنان تنها
که بزرگ سال هستند نیز در دام چنین سرنوشت
هایی می افتند چرا که آموزش ندیده اند و مردان
آزارگر با استفاده از این ناآگاهی نقشه می کشند
توصیه می کنم تا حد ممکن بچه ها را در خانه تنها
نگذاریدواگرچارهایجزایننداشتیدبازبانیساده
تهدیدهارابهآنهاگوشزدکنیدگاهیشرمهاباعث
میشودپدرومادرهااینمسائلراخطقرمزبدانند
اما می توان با زبان های دیگر و استفاده از روش های
دیگری که روحیه بچه ها را تخریب نمی کند آن ها را
آموزشدادتاوقتیدرخانهتنهاهستندیادرمسیر
مدرسهوداخلاجتماعمراقبخودشانباشند.
سرهنگ احسانی فر در پایان گفت :بحث دیگر
بعد از یک اتفاق است خانواده ها باید کودکان خود
را درک کنند و آن ها را نزد مشاور و روان شناس
ببرنددرضمنخودشانهممشاورهبگیرندتانحوه
برخورد با کودکان آسیب دیده شان را یاد بگیرند تا
در آینده شاهد اتفاقات بدتر روحی و روانی و حتی
ضداجتماعیازکودکان شاننباشیم.

 31سال زندان برای جاعالن  11هزار ویزای اربعین
حکم زنــدان هفت مرد که با تشکیل یک
شبکه ،به جعل 11هزار ویزا اقدام کرده
بودند در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد
و قطعی شد .رسیدگی به این پرونده از
پنجم آبان سال  ۹۵به دنبال کشف ویزای
جعلی کشورعراق از سوی مسافران کربال
در دستور کار پلیس قرار گرفت .در بررسی
ها روشن شد تعداد زیادی از مسافران قصد
داشتند با ویزای جعلی به سفر بروند که
دستگیر شدند .پلیس به بررسی پرداخت
و در این میان روشن شد چند نفر با تشکیل
یــک شبکه جعل و بــا همکاری
چند تن از کارکنان سفارت
عراق در ایران اقدام به
جعل  11هــزار ویــزا
بـــرای کــشــور عــراق
کرده اند که با توجه
به مــوج وسیع سفر
به کربال در آستانه
اربعین جعلی بودن
ویـــزاهـــا کــشــف نــشــده
است .در این مرحله وزارت
اطالعات وارد عمل شد و چند نفر از
صاحبان ویزاهای جعلی بازداشت شدند.
این فریب خوردگان گفتند که برای زیارت
کربال به دریافت ویزای عراق اقدام کرده
بودیم اما یک مرد در نزدیکی سفارت عراق
به ما قول داد می تواند به راحتی و با مبلغی
کمتر بــرای مان ویــزا بگیرد .ما هم به او
اعتماد کردیم و مدارکمان را به او دادیم اما
حاال متوجه شدیم ویزای جعلی در دست
داریم .با چند ماه کار اطالعاتی سرانجام
یکی از اعــضــای شبکه جعل ردیــابــی و
بازداشت شد و دیگر همدستانش را لو
داد .وی گفت :مدتی پیش با مردی عرب
زبان آشنا شدم .او در سفارت عراق مشغول
به کار بود و می گفت می تواند برایم ویزای
جعلی جور کند .چون نزدیک اربعین بود و
افراد زیادی می خواستند به سفر بروند از
این فرصت استفاده کردم .من از دوستانم

خواستم تا مدارک شان را به من بدهند و
برای شان ویزا جور کنم .بعد از مدتی چون
دیدم پول خوبی به جیب زده ام ،یک شبکه
جعل هفت نفره راه انداختم و ما در این
مدت توانستیم تعداد زیادی ویزای جعلی
درست کنیم .با اعتراف های رئیس شبکه
همدستانش نیز بازداشت شدند .متهمان
بهمن مــاه ســال  97در شعبه هشتم
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایستادند  .در جلسه رسیدگی
به پرونده نماینده دادستان کیفرخوست
را خــوانــد و گــفــت :متهمان از
اشتیاق مــســافــران کربال
ســوءاســتــفــاده کـــرده و
اقــدام به صــدور بیش
از  11ه ــزار ویــزای
جــعــلــی کــــرده انــد.
در ایــن مــیــان چند
کارمند سفارت عراق
نیز که اقدام به سرقت
لیبل و بــرچــســب هــای
مربوط به ویــزا کــرده بودند
دســت دارنـــد کــه بــرای همگی اشد
مجازات می خواهم .سپس متهم ردیف
اول در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :قبول
دارم پلیس در بازرسی خانه ام حدود پنج
هزار ویزای جعلی کشف کرده است اما
من جاعل و سرکرده شبکه نیستم و دیگر
متهمان ویزاهای جعلی را در خانه من
نگهداری می کردند .دومین متهم گفت:
من فقط از طریق سایت ،فهرست های
مانیفست را پر می کردم و از جعلی بودن
ویزاها اطالعی نداشتم .متهمان دیگر نیز
ادعا کردند تحت فشار وزارت اطالعات به
جعل اعتراف کرده اند و بی گناه هستند.
در پایان قضات وارد شور شدند و هر یک
از متهمان را به چهار سال و نیم زندان
محکوم کردند .بنابه این گــزارش؛ این
حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد
و قطعی شد.

