آدم رﺑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﮑﺲ :ﺧﺮاﺳﺎن

ﺟﻮان  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  ۰۱روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺪاﻣﺶ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده اش،
ﻧﻘﺸﻪ رﺑﻮدن ﺧﻮدش را ﻃﺮح ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه آدم رﺑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ۸۲
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ اﺻﺮار ﭘﺪرش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ اﻣﺎ او دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺎزﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی در ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﺪرش اﻃﻼع داد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
زاﻫﺪان ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرش در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮان  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ ای ﻃﺮح ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﭘﺪر اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن
ﺑﺮای آزادی ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺒﻠﻎ  ۰۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮای ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ :در ﭘﯽ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آدم رﺑﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﮔﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺪﻣﺸﮑﯽ )رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻏﻼﻣﯽ ﺛﺎﻧﯽ )رﺋﯿﺲ اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ( ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮان ﮔﻢ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن
در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داﺷﺖ روز ﺑﻌﺪ ﺟﻮان  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد آدم رﺑﺎﯾﺎن ﻣﺮا آزاد ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن او را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی آدم رﺑﺎﯾﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻮان در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :آن روز ﻣﻦ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ  ۳ﺟﻮان ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻼح ﺳﻮار ﭘﺮاﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ
ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل وﯾﻼﯾﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .وی اداﻣﻪ داد :در آن زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺮا ﺑﺪون آب و ﻏﺬا ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻫﻢ
ﮐﺎرت ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮدم ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی آدم رﺑﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اوﻟﯿﻪ
ﺑﻪ وی ﻣﻈﻨﻮن ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﺗﺨﺼﺼﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ او دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ را داﺷﺘﯽ ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﻨﺎ و ﺣﻮﻟﻪ ات را ﭼﮑﺎر ﮐﺮدی؟ ﺟﻮان ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ از وی ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺟﻮان ﯾﺎد ﺷﺪه وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ وی ﻣﻈﻨﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از  ۰۱روز ﻗﺒﻞ در ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش
ﺧﺎﻧﻮاده ام را داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﭘﺪرم اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ آدم رﺑﺎﯾﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪرم راﺿﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ ﺷﻮد.
او اداﻣﻪ داد :ﺷﺐ را ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ای در اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﮐﺎرت و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻢ را ﻧﯿﺰ در ﺑﻮﻟﻮار اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﯾﻦ ﺟﻮان ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻋﺎزم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﺷﺪﻧﺪ و
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرت ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ وی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽ
دروﻏﯿﻦ و ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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