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یادداشت
سیدخلیل سجادپور

دستگاهقضادرآزمونبرخورد
باخودروسازانرویینتن!
این روزهــا هیاهوی برخورد با خودروسازان
دربــاره تصادف زنجیره ای جاده بهبهان ،در
صدر اخبار رسانه ای قرار گرفته است .بسیاری
از مــدیــران نظارتی ،انتظامی ،استاندارد،
مجلسیانوغیرهنقایصوخطاهایمدیریتیدر
خودروسازیرابهرخمیکشندوحتیبرخینیز
تمامقدواردمیدانشدهاندتااینغدهچرکینرا
جراحی کنند اما تجربه گذشته نشان می دهد

کهبازهمنهتنهااتفاقخاصیرخنمیدهدبلکه
همین موضوع نیز زمینه ساز افزایش قیمت
خودروبهبهانه«بهبودکیفیت»خواهدشد!
نمی دانــم آیا برخی مسئوالن آه و ناله آسیب
دیدگان ناشی از تصادفات را می شنوند؟ آیا به
آمار قربانیان «سوانح رانندگی» می اندیشند
که بی گناه در کف جــاده جــان می سپارند و
اجسادشان با «وانــت» به مراکز درمانی حمل
میشود؟!(کهخودحکایتیدیگردارد!)
آیا تاکنون به سخنرانی های هیجان انگیز وزرا
برای کاهش قیمت ها و برخوردهای قاطع با
متخلفانصنعتخودروگوشجانسپردهاید؟
پس چرا بعد از شرکت مسئوالن حکومتی در
مراسم رونمایی از یک خــودروی جدید ،دیگر
خبریازآنهمهجنجالوهیاهونیست؟!دیگر
کسی به مجلسیان که هیچ حتی به قوه قضاییه
هم پاسخی نمی دهد و قصور خودروسازان در
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هیچکروکیجایگاهیندارد!
امروز خودروسازان رویین تن یکه تاز این آشفته
بازارهستندومدیرانهمپساز«انتصاب»،خود
مدافعخودروسازانمیشوند!
تحریم،نبودقطعه،نداشتننقدینگی،بدهکاری
به قطعه سازان ،بیکاری کارگران و  ،...از جمله
دالیلی است که شوراهای مختلف نظارتی،
رقابتی ،قیمت گــذاری و ...را منحل می کند
یا به سکوت وامی دارد تا کسی چیزی نبیند یا
کالمینگوید!
از سوی دیگر اما مــردم در حالی بــرای خرید
خودروباپیشپرداختصدهامیلیونینهتنهاماه
هابهانتظارمینشینندبلکهصدهاهزارنفرنیز
با سرافکندگی در نوبت بعدی قرعه کشی ثبت
ناممیکنند.همهایندرآمدهایهنگفتبرای
خودروسازان زمانی رقم می خورد که بسیاری
از کارمندان ،کارگران ،معلمان و بازنشستگان

هر روز برای قوت الیموت خود دست به تجمع
می زنند تا شاید نزد همسر و فرزندان شرمسار
نشوند.
حالبهنظرنگارندهبرایبرونرفتازاینشرایط
تلخ تنها سه راه حل وجود دارد اول آن که دولت
خودزنی کند و بخشی از پیکرش را برای بیرون
آوردناین«غدهچرکین»بهتیغجراحانحاذق
بسپارد تا دیگر نقاط این پیکره زخمی آسیب
نبیندیااینکهمناصبمهموحساسحکومتی
را به مدیران نخبه خودروسازی واگذار کند تا
در این شرایط نه تنها کشور را از انواع تحریم و
مشکالت نجات دهند بلکه طوری از خود مردم
پول بگیرند و کشور را اداره کنند که هیچ آب از
آبهمتکاننخورد!
اما حقیقت ماجرا و پشت پرده این سودجویی
ها بسیار تلخ تر از آن است که به تحریر درآید .با
وجود این اگرچه تاکنون خودروسازان حتی به

تذکرات،هشدارهاوتوصیههایدستگاهقضایی
نیز بی توجه بوده اند و تهدیدهای مجلسیان و
ناظران حکومتی را هم جدی نگرفته اند و عده
اندکی از مدیران با چــراغ های چشمک زن
گوناگونسردرگریبانفروبردهاندامااینباربه
راستیدستگاهقضادربرابرآزمونیسختقرار
دارد چراکه برخورد با عامالن احتکار ،گرانی
و نقایص مرگبار خودروها ،یک مطالبه عمومی
است و از اولویت های اصلی «حقوق عامه» به
شمار می رود .این بار مردم چشم به ترازوی
عدالت دوخته اند تا یک بار برای همیشه بساط
اینبیسروسامانیوآشفتهبازاریسودجویان
ومحتکرانرادرهمبکوبدتاهرروزشاهدگرانی
و ارائه خودروهای بی کیفیت نباشیم و مدیران
دلسوزنیزبدونتوجیهاتبنیاسرائیلی«،ارابه
هایمرگ» راازجادههایایرانبیرونبرندتاآه
ونالهکودکییتیمدیگرشنیدهنشود.

دیوان عایل کشور حکم قصاص نفس عامل جنایت در نزاع خیاابین را اتیید کرد
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انتقاممرگبارقاتلجمجمهپالستیکی!
سجادپور-حکمقصاصنفسعاملجنایتدر
یکنزاعخیابانیمشهد،درحالیبهتاییدقضات
دیوانعالیکشوررسیدکهدرنزاعیقبلازاین
حادثهتلخ،بخشیازجمجمهوششهایقاتل
آسیبدیدهوتوسطپزشکانترمیمشدهبود!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،این جنایت
هولناک ششم شهریور ســال  98هنگامی
در منطقه طــرق مشهد رقــم خــورد که جوان
 25سالهای پیش از ایــن در یک نــزاع دسته
جمعی خونبار به شــدت از ناحیه سر و شش
هایش آسیب دید .این جوان چندین بار تحت
عمل جراحی سنگین قــرار گرفت تا ایــن که
پزشکانمجبورشدندبخشیازجمجمهویرابا
پروتزهایپالستیکیترمیمکنندوبدینترتیب
اوازمرگحتمینجاتیافتوعامالننیزتحت
تعقیبقضاییقرارگرفتند.باآنکهیکیازطرف
های مقابل نزاع خونین به پرداخت دیه صدها
میلیونی محکوم شده بود اما حس انتقام در
وجودجوانمجروحزبانهمیکشید.تالشهای
اطرافیان نیز برای ایجاد صلح و سازش بین آن
هابینتیجهبودتااینکهتماسهاوخطونشان
کشیدن های غرورآمیز برای «زهرچشم» ،به
نقشهنزاعیمرگبارانجامید.
گــزارش خــراســان حاکی اســت در ایــن میان
تعقیبجوان 21سالهبهنام«سجاد»ادامهیافت
تااینکهششمشهریورسال 98اوبرایگرفتن

کوتاه از حوادث
*شبکه خبر /مهدی ولی پور با تشریح
خدمات هالل احمر در مناطق درگیر
برف و باران ،از مفقود شدن شش نفر در
استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی و لرستان خبر داد و تصریح کرد
عملیات جست و جو برای یافتن آن ها در
جریان است.
کرمانی /بــاقــری فــرمــانــدار ریــگــان در
شرق کرمان گفت :وزش شدید توفان
که از شنبه آغاز شده موجب قطع برق
 ۱۷روستا به طور کامل و قرار گرفتن
 ۱۵۰روستا در محاصره شن های روان
شد.
*قــاضــی ایــمــان شهسواری دادستان
عمومی و انقالب شهرستان رفسنجان از
رفع تصرف بیش از  ۳۴۱هزار مترمربع
اراضی ملی و دولتی در این شهرستان
خبر داد.

داروبهسمتداروخانهایدرشهرکطرقرفت
اما ناگهان سه جوان از مخفیگاه بیرون آمدند
و به سوی جوان  21ساله هجوم بردند .آن ها
او را به نقطه ای خلوت کشیدند و بدین ترتیب
درگیریهابامشتولگدآغازشدولیدرهمین
هنگام جوان  25ساله ای که «م -ر» نام دارد
ناگهان چاقویی را بیرون آورد و «سجاد» را نقش
برزمینکرد.سهجوانکهنسبتینیزبایکدیگر
داشتندبالفاصلهازمحلحادثهگریختندواین
گونه پیکر مجروح «سجاد» با تماس شهروندان
به بیمارستان شهید کامیاب مشهد انتقال
یافت اما تالش کادر درمانی برای نجات جان
اینجوانبهنتیجهنرسیدواوکهازناحیهبازوی
چپآسیبدیدهبود،هشتروزبعدجانخودرا
ازدستداد.
بنابر گــزارش خــراســان ،چهاردهم شهریور
با گــزارش مرگ این جــوان  21ساله ،پرونده
ای جنایی در پلیس آگاهی خراسان رضوی
تشکیل شد و گــروه ورزیــده ای از کارآگاهان
اداره جنایی به سرپرستی کارآگاه «حمیدفر»
تحقیقات گسترده ای را بــرای شناسایی و
دستگیریعامالنایننزاعمرگبارآغازکردند.
همزمانبابررسیدوربینهایمداربسته،همه
عوامل این نزاع شناسایی و در عملیات های
جداگانه دستگیر شدند .در حالی که بررسی
های تخصصی نشان می داد این نزاع خونین

به خاطر کینه و عــداوت قبلی رخ داده است
اما ضارب اصلی هرگونه نقش خود را در قتل
«سجاد»انکارکرد.اوگفت:قصدکشتن«سجاد»
رانداشتهوتنهابهدلیلگرفتن«زهرچشم»اورا
کتک زده است! با این اعترافات تحقیقات در
حالی ادامه یافت که متهمان مذکور در اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی پای فیلم
جنایت خود نشستند و آن چه را رخ داده بود با
چشمان خودشان مرور کردند .براساس این
گزارش ،پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای
عمومی و انقالب مشهد ،این پرونده حساس به
شعبهششمدادگاهکیفرییکاستانخراسان
رضویارسالشدوتوسطقضاتباتجربهدادگاه
موردکالبدشکافیدقیققرارگرفت.درجلسات
محاکمه که به ریاست قاضی جواد شاکری و
مستشاریقاضیهادیدنیادیدهآغازشدوکیل
مدافع متهم به نظر پزشکی قانونی استناد کرد
و با استدالل های حقوقی مدعی بود که ضربه
چاقواگرچهبهناحیهحساسوکشندهدربازوی
چپ مقتول اصابت کــرده اما حساسیت این
ناحیهازبدنبرایعموممردمناشناختهاستو
متهمنیزازمرگباربودنضربهچاقوبهاینناحیه
اطالعینداشت!
همچنین متهم «م -ر» که در برابر سواالت فنی
و تیزبینانه مقامات قضایی ،به تناقض گویی
افتاده بود به ناچار ایراد ضربه عمدی با چاقو را
پذیرفت ولی ادعا کرد به قصد قتل« ،سجاد» را
نزده است! او در ادامه دفاعیات خود به قضات
با تجربه دادگاه گفت :در سال  96باهم دعوا
کردیمکهدرآننزاعسرمنضربهخوردوفردی
بهنام«امیر»ایرادضربوجرحرابهگردنگرفت
و به پرداخت دیه سنگین هم محکوم شد اما
«سجاد» در حالی تبرئه شد که اختالفات ما
با یکدیگر ادامــه داشــت و بــرای من پیام های
تهدیدآمیز می فرستادند .حتی در کوچه و
خیابان هم برای من مزاحمت ایجاد می کردند
تا این که روز حادثه به من پیام دادند که متن آن
را به خاطر ندارم ولی دوباره زنگ زدند که اگر
سرکوچهنیاییباوینچسترمیآییموبهخانهشما

ممسومیت 13نفربراثرمرصفمرشوابتالکیلدربندرانزیل
جــانــشــیــن فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان از
مسمومیت  13نفر در بندرانزلی بر اثر مصرف
مشروبات الکلی خبر داد.
سرهنگ حسین حسنپور در گفت و گو با
پلیس اف ــزود :در پی اعــام مسمومیت 13
نفر در بندرانزلی بر اثــر مصرف مشروبات
الکلی دستساز ،بالفاصله پیگیری موضوع
بــه صــورت ویــژه در دســتــور کــار پلیس قــرار
گرفت.
وی با بیان این که ماموران انتظامی شهرستان
بندرانزلی با تشکیل اکیپ ویژه به بیمارستان
محل بستری افراد اعزام شدند ،اظهار کرد:
پس از حضور ماموران در بیمارستان مشخص
شد  13نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی
دستساز ،مسموم شدند که پنج نفر از آن ها
در بخش مراقبتهای ویژه و پنج نفر دیگر نیز
در بخش دیالیز تحت درمان قرار دارند.
جانشین فرمانده انتظامی گیالن با اعالم این
که آن ها بین  19تا  32سال دارنــد ،گفت:

بــا توجه بــه حساسیت مــوضــوع ،اقــدامــات و
تحقیقات فنی و پلیسی بــرای شناسایی و
دستگیری عامالن توزیع مشروبات الکلی از
همان لحظه ابتدایی آغاز شد.
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد :بــا تالش
بی وقفه ماموران انتظامی و بهره گیری از
شیوههای پلیسی ،یک نفر از توزیع کنندگان
مشروبات الکلی پــس از شناسایی در یک
عملیات ضربتی دستگیر شد .تالش پلیس
برای دستگیری متهم دیگر این پرونده ادامه
دارد.
سرهنگ حسنپور با تاکید بر نظارت بیش از
پیش خانواد هها بر رفتارهای فرزندان خود
ابــراز کــرد :تشریح پیامدهای ســوء مصرف
مشروبات الکلی بــرای نوجوانان و جوانان،
توجه به آموزههای دینی و گسترش فضاهای
تفریحی ،ورزشی و فرهنگی در جامعه از دیگر
راههای پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی
است.

جاساز۲۴۲کیلوتریاکدرزیرعلوفههایخشک لورفت
توکلی /سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر
فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی اســتــان کــرمــان از
کشف محموله تریاک در محور کهنوج-
جیرفت از بار یک کامیون حامل علوفه در
عملیات تکاوران پلیس خبر داد.

به گزارش خراسان ،سرهنگ علیرضا سوری
افزود :ماموران یگان تکاوری  ۱۱۶کهنوج با
اقدامات اطالعاتی از عبور محموله مواد مخدر
از جنوب به مرکز کشور باخبر شدند و موضوع
را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامــه داد :پس از هماهنگی با مراجع
قــضــایــی ،چند گ ــروه پوششی و رزم ــی به
محورهای مد نظر اعزام و در نهایت در محور
کهنوج -جیرفت به یک کامیون حامل علوفه
خشک مشکوک شدند و آن را متوقف کردند

خراسان

تصاویر اختصاصی خراسان از صحنه ضبط شده فیلم جنایت

می ریزیم! من هم با این تهدید درحالی از خانه
خارجشدمکهکاردآشپزخانهراهمبرایدفاعاز
خودم برداشتم .پسرعموهایم نیز آن جا بودند.
«سجاد»باموتورازکنارمعبورکردوناسزاگفت.
اوراصدازدموگفتمچرامزاحممیشوی؟امااو
دریکلحظهپابهفرارگذاشت.نفهمیدمچهشد
کهدنبالشدویدموباچاقواورازدم!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است با
توجهبهاهمیتموضوع،قضاتدادگاهدوفیلم
دوربین مدار بسته را از زوایــای مختلف مورد
کنکاش های دقیق قضایی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که اگر چه متهمان دیگر پرونده
نیز در کتک کاری مقتول نقش دارند اما ضربه
نهاییوکشندهباچاقورا«م-ر»برشریانحیاتی
بازویچپمقتولواردکردهاستوآنهابانقشه
قبلیواردایننزاعمرگبارشدهاند.بنابرگزارش
خراسان،باآنکهوکیلمدافعمتهمهمچنانبا
استداللهایحقوقیسعیداشتتاآگاهنبودن
متهمازکشندهبودنضربهبهبازورابرایدادگاه
اثبات کند اما از آن سو استنادات دقیق قضات
دادگــاه در ایــراد ضرب و جرح عمدی ،حیرت
انگیز بود به گونه ای که هیچ خدشه ای بر این
استداللهایقضاییوقانونیواردنمیشدچرا
کهآنهابرسطربهسطراوراقاینپروندهجنایی
احاطهداشتندوبادالیلیقاطعبهمحاکمهعامل

اینجنایتهولناکمیپرداختند.پسازپایان
جلسات دادگــاه در نهایت قضات شعبه ششم
دادگــاه کیفری یک استان خراسان رضوی با
استنادبهموادقانونی،اتهاماتسهجوانمذکور
را محرز دانستند و با توجه به درخواست صدور
حکم قصاص نفس از سوی اولیای دم« ،م -ر» را
به خاطر ارتکاب قتل عمدی به قصاص با چوبه
دار و از جنبه عمومی جرم به اتهام ایراد جرح با
چاقوبهتحملیکسالزندانوپرداختدیهدر
خصوص جراحات غیرکشنده محکوم کردند.
همچنین براساس رای دادگاه ،دو متهم دیگر
اینپروندهنیزبهتحملزندانهایطویلالمدت
و پرداخت دیه محکوم شدند که رای صادرشده
ازسویدادگاهمورداعتراضوکالیمدافعقرار
گرفت و برای رسیدگی ویژه به شعبه 28دیوان
عالیکشورارسالشد.گزارشخراسانحاکی
استدرهمینحالقضاتدیوانعالینیزپساز
بررسیدقیقاینپروندهجنایی،مهرتاییدبررای
قضاتشعبهششمدادگاهکیفرییکخراسان
رضویزدندواستداللهایقضاتزبدهدادگاه
راکامالبینقصدانستند.
شایانذکراستپروندهمذکوربهاجرایاحکام
دادسرای عمومی وانقالب مشهد ارسال شده
استتادیگرمراحلقانونیرابرایاجرایحکم
طیکند.

نقشهکارمندبیمارستانبرایرسقتداروهایکمیابفاششد
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی
تهران بــزرگ ،از متالشی شدن باند سارقان
داروهای کمیاب و گران قیمت داروخانههای
تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ نادر مرادی افزود:
به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داروهای
کمیاب بیمارستانی در داروخانههای واقع در
نقاط مختلف شهر تهران ،رسیدگی به موضوع
در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن
عمومی تهران بزرگ قرار گرفت و آنان به طور
ویژه تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی با اشاره به انجام تحقیقات از سوی ماموران
گفت :ماموران پلیس با انجام چندین روز کار
اطالعاتی و با استفاده از شگردهای پلیسی،
سرنخهایی را از این افــراد به دست آوردنــد و
متوجه شدند سارقان با ایجاد یک باند سرقت
و هماهنگ با هم ،دست به سرقت داروهــای
کمیاب و گران قیمت از داروخانهها زدهاند.
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی
ولی راننده با استفاده از تاریکی شب متواری
شد.
ســرپــرســت قــــرارگــــاه عــمــلــیــاتــی ابــــوذر
فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره
بــه توقیف یــک دستگاه پــرایــد کــه راه پاک
کن خــودروی حامل مــواد بود و دستگیری
رانــنــده آن در ای ــن عــمــلــیــات ،افــــزود :در

تهران بزرگ با  با بیان این که ماموران موفق
به شناسایی سرکرده این باند قاچاق شدند،
ادامــه داد  :همچنین در تحقیقات مشخص
شد سرکرده باند یکی از کارمندان قراردادی
بیمارستانی است که اقدام به طراحی و اجرای
نقشه سرقت کرده است.
وی با بیان این که مخفیگاه این فرد شناسایی
شد ،افزود :طی هماهنگی با مقام قضایی مجوز
عملیات ،دریافت شد و ماموران با حضور در
محل ،وی را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل
کردند.همچنیندربازرسیازمحلدستگیری
این فرد  ۳۲عدد داروی کمیاب و گران قیمت
مــورد نیاز بیمارستا نها نیز کشف و ضبط
شد.
وی ارزش ری ــال ــی داروهــــــای م ــذک ــور را
۵۰۰میلیون ریال برآورد کرد و گفت  :این باند
متالشی شد و برخی از اعضای آن نیز دستگیر
شدند ،اقدامات برای شناسایی و دستگیری
دیگر افراد مرتبط ادامه دارد.
بــازرســی از کــامــیــون و در زی ــر ب ــار علوفه
آن بیش از  ۲۴۲کیلوگرم تــریــاک کشف
شد.
وی با بیان این که متهم متواری شناسایی
شده است و تالش برای دستگیری او ادامه
دارد ،خاطرنشان کرد :دو دستگاه خودرو
توقیف و یک متهم دستگیر شد.

در امتداد تاریکی

ماجرای حمله دزد چاقوکش
به ماموران
همه درآمــدم در صافکاری و نقاشی خودرو را
صرف رفیق بازی و خرید موادمخدر می کردم
تا این که آخرین بار وقتی به جرم خرید و فروش
خودروهای سرقتی سه سال از عمرم را پشت
میله های زندان گذراندم با خودم عهد کردم
که دور شیشه و کریستال را خط بکشم اما ...
به گزارش خراسان ،جوان  35ساله ای که به
اتهام سرقت خودرو با هوشیاری ماموران گشت
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد دستگیر
شده است ،دربــاره سرگذشت خود به مشاور
ومددکار اجتماعی کالنتری گفت :فرزند پنجم
از یک خانواده  9نفره هستم ،پدر پیرم که اکنون
از کار افتاده شده اســت ،راننده کامیون بود
و شب ها و روزها را در جاده های بین شهری
سپری می کرد.
او بــرای تسکین دردهــایــش ســال هــا بــود که
موادمخدر سنتی مصرف می کرد و بخش زیادی
از درآمدش را برای تامین هزینه های اعتیادش
می پرداخت به همین دلیل اوضاع مالی خوبی
نداشتیم و من هم در مقطع راهنمایی مجبور
به ترک تحصیل شدم تا کمک خرج خانوادهام
باشم.
از همان زمــان به شاگردی در یک تعمیرگاه
صافکاری و نقاشی مشغول شدم و خیلی زود
این حرفه را آموختم اما چند سال بعد وقتی به
سن نوجوانی رسیدم همه درآمدم را خرج رفیق
بازی هایم می کردم و بیشتر اوقات را با دوستان
و همکاران بــزرگ تر از خــودم می گذراندم تا
این که در همین دورهمی ها با تعارف و تشویق
دوستانم به مصرف مواد مخدر سنتی رو آوردم و
گاهی نیز پنهانی از شیره و تریاک پدرم استفاده
می کردم17 .ساله بودم که به یک معتاد حرفه
ای تبدیل شدم.
از سوی دیگر چون سرمایه راه اندازی تعمیرگاه
را نداشتم شغل صافکاری و نقاشی خــود را
در حالی رها کردم که به جرم خرید و فروش
خــودروهــای سرقتی به مــدت سه ســال روانــه
زندان شدم چراکه نمی توانستم مخارج اعتیادم
را تامین کنم.
بعد از آن به عنوان فروشنده در یک کافی شاپ
مشغول کار شدم و طولی نکشید که این حرفه
را نیز یاد گرفتم و به همراه یکی از دوستانم
قهوه خانه ای در خیابان میثم راه اندازی کردم
اما رفیق بــازی و اعتیاد و همچنین مزاحمت
بــرای دخــتــران جــوان رهایم نمی کــرد و این
گونه خالفکاری ها جزئی از زندگی من شده
بود تا جایی که یک بار به جرم رابطه نامشروع
دستگیر شــدم و چهار مــاه را پشت میله های
زندان گذراندم .بعد از آزادی از زندان نیز دوباره
به مصرف مواد مخدر رو آوردم.
حاال دیگر نوع مواد مخدر برایم فرق نداشت
و انــواع و اقسام مواد مخدر صنعتی ،سنتی و
تزریقی را تجربه می کردم.
کارم به جایی رسید که پول هنگفتی را صرف
تهیه مواد مخدر می کردم و ناچار بودم برای
تامین هزینه هــای اعتیادم دســت به سرقت
بزنم اگر چه تصمیم گرفته بودم با ترک اعتیاد
به زندگی آرام و بی دغدغه بازگردم اما باز هم
ساعت  6صبح از خانه بیرون می زدم و بی هدف
در کوچه های خلوت می گشتم که ناگهان در
خیابان نبوت یک خــودروی پراید مدل پایین
نظرم را جلب کرد.
دوبــاره وسوسه های شیطانی به سراغم آمد
وتصمیم بــه ســرقــت گــرفــتــم .چــون در شغل
صــافــکــاری فــن بــازکــردن قفل در خــودروهــا
را آموخته بــودم ،به راحتی و تنها با یک سیم
مفتولی ،در آن پراید را باز کردم اما دیدم قفل
پدال دارد .به ناچار خودرو را روشن نکردم و در
همان حالت خاموش آن را هل دادم تا به جای
امنی منتقل کنم و به قطعات و لــوازم داخلی
آن دستبرد بزنم امــا در همین حــال ناگهان
در میان بهت و نــابــاوری متوجه شــدم که در
محاصره ماموران گشت نامحسوس کالنتری
قــرار گرفتم .وحشت زده چاقویی را بیرون
کشیدم و به سمت مــامــوران حمله ور شدم.
این گونه بود که راه گریزی یافتم و پا به فرار
گذاشتم.
درحــالــی کــه مــامــوران انتظامی تعقیبم می
کردند ،در آن ساعت صبح وارد خانه ای شدم
که در آن نیمه باز بود .سراسیمه از پله ها باال
رفــتــم و در پشت بــام پنهان شــدم ولــی چند
دقیقه بعد ماموران با همکاری صاحبخانه به
پشت بام آمدند و مرا از زیر کانال کولر بیرون
کشیدند.
گزارش خراسان حاکی است این سارق سابقه
دار که مدعی بود به تازگی یکی از چشمانش
را به دلیل فرورفتن شیشه در آن عمل جراحی
کــرده اســت ،با صــدور دستوری ویــژه از سوی
سرهنگ علی عبدی (رئیس کالنتری میرزا
کوچک خان) در اختیار نیروهای کارآزموده
تجسس قرار گرفت تا دیگر جرایم احتمالی وی
بررسی شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

