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ماجرایسرقتمسلحانه
عروس وداماد بانیسان آبی!

در امتداد تاریکی

زنی در مخمصه ازدواج پنهانی!

ختصاصی خراسان

ا

آن ها فقط برای رسقت لپ اتپ مستعمل شلیک کردند

سیدخلیلسجادپور-عروسودامادجوانی
که با خرید سالح جنگی از غرب کشور ،قصد
داشتند سرقت های مسلحانه را در مشهد آغاز
کنند ،پس از اولین دستبرد مسلحانه با نیسان
آبی،درحالیبهچنگقانونافتادندکهبهخاطر
سرقتلپتاپمستعمل،شلیککردند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،هنوز
ساعتی به نیمه شب بیست و دوم مرداد باقی
نمانده بود که زنگ تلفن همراه زن جوان به
صدادرآمد.اویکدستگاهلپتاپمستعملرا
در سایت واسطه گری دیوار به فروش گذاشته
بودوافرادیبرایاطالعازمشخصاتکلیلپ
تاپباشمارهتلفنزیرآگهیتماسمیگرفتند.
این بار پسر جوانی از آن سوی خط گفت« :من
و همسرم االن در خارج از شهر هستیم و قصد
خریدلپتاپراداریماماحدود 20دقیقهدیگر
به شهر می رسیم و اگر نشانی منزل را بدهید
برای مشاهده لپ تاپ می آییم!» زن جوان که
در خانه تنها بود از خریداران خواست کمی
دیرتر بیایند! چرا که همسرش در منزل نبود و
او قصد داشت با شوهر خواهرش تماس بگیرد
و از او بخواهد هنگام فروش لپ تاپ در منزل او
حضور داشته باشد .دقایقی بعد شوهر خواهر
زن جوان به مجتمع مسکونی باجناقش رفت
و آن ها منتظر خریداری ماندند که قرار بود
لپ تاپ مستعمل را به مبلغ 30میلیون تومان
بخرد .هنوز ساعتی از این ماجرا نگذشته بود
که خودروی نیسان آبی در خیابان هفت تیر 9
توقفکرد.زوججوانیازخودروپیادهشدندوبه
سمتیکیازمجتمعهایمسکونیرفتند.تازه
داماد نگاهی به اطراف انداخت و سپس کلید
زنگ آیفون تصویری را فشرد .زن جوان هم که
منتظرخریدارلپتاپبودبامشاهدهتصویرزوج

سالح ها و مهمات کشف شده از عروس و داماد جوان

از واحــد آپارتمانی خــارج شد و سراسیمه به
همراه نامزدش به طرف نیسان آبی دویدند که
در همان نزدیکی پارک بود .شوهر خواهر زن
جوان هم بالفاصله پس از فرار دزدان مسلح،
پلههارابهسرعتپشتسرگذاشتوازمجتمع
مسکونیبیرونآمدولیهنوزدرجستوجوی
سارقان بود که ناگهان صدای شلیک گلوله

خراسان رضوی پرداختند و بدین ترتیب گروه
ویژه ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ
وحیدحمیدفر(رئیسدایرهمبارزهباآدمربایی
وسرقتهایمسلحانه)واردعملیاتمستقیم
در یک شاخه اطالعاتی شدند .آن ها پس
از گذشت حــدود  24ساعت از این ماجرای
وحشتناک،باالخرهبابهکارگیریفناوریهای

شهادتمامور پلیس
در درگیری با سوداگران مرگ
توکلی  -در درگیری نیروهای پلیس
با سوداگران مرگ در شهرستان رودبار
جنوب ،استوار یکم «اسماعیل جاللی
صدر»بهدرجهرفیعشهادتنایلآمد.
به گــزارش خراسان ،فرمانده انتظامی
استان کرمان در تشریح این خبر بیان
کرد:دوشنبه شب بیستوچهارممرداد،
نیروهای گشت پایگاه عملیاتی شهید
فرزانمستقردرروستایپنگشهرستان
رودبــــار جــنــوب (مـــرز اســتــان کــرمــان و
سیستانوبلوچستان)هنگامپایش ورصد
خودروهایعبوریدرحوزهاستحفاظیبه
یکدستگاهخودرویتویوتایسفیدرنگ
باپالکمخدوشحاملقاچاقچیانمسلح
که قصد خــارج شدن از روستا به سمت
رودخانهچاهعلیشاهراداشتند،مشکوک
شدندودستورایستصادرکردند.
ســـردار عبدالرضا نــاظــری ادامـــه داد:
ماموران با اعالم هشدار و رعایت اصول

ایمنی ،قصد متوقف کــردن خــودروی
حــامــل مــــواد مـــخـــدر را داشــتــنــد که
قاچاقچیان مسلح به سمت نیروهای
انتظامی تیر ان ــدازی کردند که منجر
به مجروح شدن استوار یکم اسماعیل
جاللیصدرازناحیهگردن شد.
اینمقامارشدپلیساستانتصریحکرد:با
توجهبهشدتجراحت،اقداماتدرمانی
موثرواقعنشدواینمامورفداکارپلیسبه
درجهرفیعشهادتنایلآمد.این گزارش
حاکیاستپیکرپاکومطهر اینشهید
روز سه شنبه با حضور جانشین فرمانده
انتظامی استانکرمان ومسئوالنارشد
شرق کرمان از میدان انقالب تا میدان
والیــت شهرستان فهرج تشییع و برای
خــاک سپاری به زادگــاهــش روستای
محمدآباد نگین کویر منتقل شد .شایان
ذکر است شهید اسماعیل جاللی صدر
مجردو ۲۲ساله بود.

ماهقبلپایسفرهعقدنشستهبودندتادرآینده
زندگی مشترک خود را آغاز کنند ،بی درنگ
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند و
به سرقت مسلحانه لپ تاپ با شلیک گلوله
اعترافکردند.
«شــایــان» کــه هیچ راهــی جــز بیان حقیقت
نداشت،دربارهچگونگیتهیهسالحودستبرد

متهم

مسلحانه در مشهد گفت :مدتی قبل یک
دستگاهوانتنیسانبهطوراقساطیخریدمتا
باآنکارکنموهزینههایزندگیامتامینشود
اما کار نبود و من هم نمی توانستم ماهانه مبلغ
دومیلیونتوماناقساطخودرورابپردازم.این
بودکهتصمیمگرفتمازطریقسرقتمسلحانه
بهپولبرسم.
جــوان متهم به سرقت مسلحانه ادامــه داد:
موضوع را با نامزدم در میان گذاشتم و سپس با
جست وجو در صفحات اجتماعی اینستاگرام
به یکی از فروشندگان سالح در غرب کشور
دست یافتم و با او برای خرید اسلحه وارد گفت
وگوشدمامافروشندهمدعیبودکهفقطباپول
نقداسلحهمیفروشد.بهناچاربههمراهنامزدم
به غرب کشور رفتیم و دو قبضه سالح کلت
و وینچستر را به همراه مهماتش به مبلغ 10
میلیون تومان خریدیم و به مشهد بازگشتیم.
بعد هم وارد سایت دیــوار شدیم تا طعمه ای
برای سرقت پیدا کنیم که مبلغ  30میلیون
تومانی یک دستگاه لپ تاپ فروشی توجهم را
جلبکردوتصمیمبهسرقتگرفتم.اینبودکه
نقشهدستبردمسلحانهراطرحکردموازنامزدم
خواستم مرا همراهی کند تا هنگام معامله
کسیبهمامشکوکنشوداماایناولینسرقت
مسلحانه ای بود که انجام دادیم و خیلی زود
هم دستگیر شدیم .اگرچه بعد از انجام سرقت
پشیمان شدیم ولی دیگر پشیمانی سودی
نداشتو...
بنابر گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،
بررسی های تخصصی کارآگاهان برای کشف
سرقت های احتمالی دیگر این زوج توسط
سرگرد پهلوان (افسر پرونده) و با دستورات
محرمانهقضاییادامهدارد.

خسارتمیلیاردینتیجهاعمتاد
یبجادرفضایمجازی
کرمانی -عامل کــاهــبــرداری ۱۲
میلیارد ریالی از زوج کرمانی از طریق
فضای مجازی شناسایی شد و تحت
تعقیب قرار گرفت.
رئــیــس پلیس فــتــای کــرمــان اظــهــار
کــرد :یــک زوج کرمانی بــه پلیس فتا
مراجعه و اعالم کردند توسط یک وکیل
مهاجرتی مورد کالهبرداری سایبری
در فضای مجازی قــرار گرفتند .پس
از طرح شکایت ،رسیدگی به موضوع
بالفاصله در دستور کار کارشناسان این
پلیس قرار گرفت.
سرهنگ محمدرضا رضایی افــزود :با
اقــدامــات تحقیقاتی پلیس مشخص
شد شاکیان که قصد خروج از کشور را
داشته اند ،با فردی در فضای مجازی
که خود را وکیل مهاجرتی معرفی کرده
بــود ،آشنا می شوند و با وعــده فراهم
کردن اقدامات سفر و پس از آن کسب و
کار و خرید منزل در کشور مقصد ،مبلغ

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم

جوان بالفاصله در را باز کرد و این گونه صحنه
وحشتناکیرقمخورد.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی
اســت «شــایــان» اسلحه کلت کمری را زیر
پیراهنش جابه جا کرد و به همراه تازه عروس
وارد منزل زن جــوان شدند .لحظاتی بعد
فروشنده لپ تاپ را از کارتن بیرون آورد و به
همراهمتعلقاتآنبهزوججواننشانداد.تازه
عروس نگاهی به نامزدش انداخت و سپس از
فروشنده خواست تا مبلغی را به آن ها تخفیف
بدهد .آن ها که با نقشه ای پلید وارد منزل زن
جــوان شده بودند ،تالش می کردند هنگام
چانه زنی برای تخفیف ،موقعیت ها و اوضاع
را بسنجند تا زمان اجرای نقشه دچار مشکل
نشوند .حدود  15دقیقه بعد ،دختر  19ساله
درحالی که وانمود می کرد از خرید لپ تاپ
رضایت دارد ،از زن جوان خواست تا لپ تاپ را
داخلکارتنبستهبندیکندومتعلقاتآنرانیز
درونآنقراردهد.
وقتیفروشندهکارتنحاویلپتاپرابهدست
تازهعروسداد،اوناگهانکارتنرابرداشتواز
خانهفرارکرد.دراینهنگامداماد 24سالهنیز
اسلحه کلت جنگی را بیرون کشید و زن جوان
را به همراه شوهر خواهرش تهدید کرد که اگر
تکانبخورندیابهدنبالآنهابروند،جانشانرا
ازدستخواهندداد.
بنابر گزارش روزنامه خراسان ،زن جوان که
از شدت ترس ،فقط حیرت زده به اسلحه می
نگریست و جرئت فریاد زدن را هم نداشت ،در
جای خود میخکوب شد و بی حرکت ایستاد.
دراینلحظهبودکهمهاجممسلحنیزبیدرنگ

سکوت شبانگاهی را شکست و مرد جوان را از
حرکت بازداشت .تازه داماد مسلح برای فرار
از محل و جلوگیری از تعقیب دیگران ،گلوله
ایشلیککردوسپسبههمراهنامزدشسوار
نیسان آبی شد و پدال گاز را فشرد .با وجود این
صحنه ترسناک ،مرد جــوان موفق شد چند
شماره از پالک نیسان آبی را به خاطر بسپارد.
به گزارش روزنامه خراسان ،دقایقی بعد خبر
سرقت مسلحانه و شلیک شبانگاهی دزدان
مسلح ،در بیسیم های پلیس پیچید و گروه
ورزیده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت
هایمسلحانهپلیسآگاهیخراسانرضویبا
فرماندهیمستقیمسرهنگمهدیسلطانیان
(رئیس اداره جنایی آگاهی) در حالی عازم
بولوار هفت تیر شدند که سرهنگ کارآگاه
جوادشفیعزاده(رئیسپلیسآگاهیخراسان
رضوی) دستورات ویژه ای را برای پیگیری این
حادثههولناکصادرکردهبود.
بــا تــوجــه بــه اهمیت و حساسیت مــوضــوع،
کارآگاهان بالفاصله رصدهای اطالعاتی را با
چندشمارهپالکیآغازکردندکهمردجواندر
اختیارآنهاگذاشتامابررسیهانشاندادکه
زوججوانبااستفادهازشگردیخاص،شماره
های پالک را تغییر داده اند و عددهایی که مرد
جوانبهخاطرسپردهبود،جعلیاست.
براساس این گزارش ،بازبینی شبانه دوربین
هایمداربستهوترافیکینیزدردستورکارقرار
گرفت و کارآگاهان تا صبح روز بعد به ردزنی
های اطالعاتی ادامه دادند .آن ها چند ساعت
بعدبهبررسیتخصصیماجراوتجزیهوتحلیل
هایکارشناسیدرحضوررئیسپلیسآگاهی

نوین پلیسی موفق شدند شماره های اصلی
پالک وانــت نیسان را به دست آورنــد .طولی
نکشید که طرح یک عملیات ضربتی با صدور
دستورات ویژه قضایی پایه ریزی شد و کلیه
نیروهایعملیاتیبهحالتآمادهباشدرآمدند.
چندساعتبعدمخفیگاهدزدانمسلحدربولوار
خیبرمشهدشناساییشدوبهطورنامحسوس
زیر چتر اطالعاتی قرار گرفت اما از خودروی
نیسانآبیدرمحلخبرینبود.بههمیندلیل
برخی از کارآگاهان با پوشش های مبدل و با
هدایتمستقیمسرهنگسلطانیان،تحقیقات
پلیسی را ادامه دادند تا این که مشخص شد
جوانسارقدرمنزلپدرنامزدشحضوردارد.
این گونه بود که عملیات دستگیری به تاخیر
افتاد و کارآگاهان در اطراف مجتمع مسکونی
مستقر شدند تا این که حدود ساعت 2بامداد،
تازهداماد 24سالهسواربرخودروینیسانآبی
واردکمینکارآگاهانشدوبهسمتپارکینگ
مجتمع مسکونی حرکت کرد .در این هنگام
ناگهانهمهنیروهایعملیاتیکهبهجلیقههای
ضدگلولهمجهزبودند،دراطرافوانتنیسان
حلقه زدند و «شایان» را در میان بهت و ناباوری
دستگیرکردند.آنهاسپسباهماهنگیهای
قضایی وارد منزل پدر زن وی شدند و نامزد
 19ساله اش را نیز به دام انداختند .عقربه
های ساعت  4بامداد را نشان می داد که در
بازرسی از مخفیگاه سارقان یک قبضه سالح
کلت جنگی و یک قبضه سالح وینچستر به
همراهمقادیریمهماتوتیرهایجنگیکشف
شد و عــروس و دامــاد جــوان به پلیس آگاهی
انتقال یافتند .زوج مذکور که از حدود شش

 ۱۲میلیارد ریــال را طی چند مرحله
به حساب او واریز می کنند و پس از آن
شخص وکیل ارتباط با موکلین خود را
قطع می کند.وی بیان کرد :از آن جا
که دامنه جرم این متهم وسیع ارزیابی
شد ،با اقدامات فنی و تحقیقات خاص
پلیسی متهم در یکی از استان های
مــرکــزی شناسایی و پــس از تشکیل
پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.
ایـــن مــســئــول انــتــظــامــی بــا تــوجــه به
پیچیدگیها و محدودیتهای برخی
کشورها از لحاظ پذیرش مهاجر گفت:
گرفتن اقامت کشورهای دیگر و زندگی
یا تحصیل در یک محیط جدید با قوانین
و شرایط متفاوت ،کار آسانی نیست و
افرادی که قصد دارند مهاجرت قانونی
داشته باشند و بــدون ایجاد مشکل از
کشور خود خارج شوند ،باید از طریق
رسمی پیگیر امور مهاجرت خود باشند و
فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورند.

او با حیله گری وارد زندگی من شد و به خاطر این که جا
و مکانی برای زندگی اش نداشت ،به خانه من آمد و بعد
از آن که همه اموالم را گرفت مرا از خانه بیرون کرد و ...
به گزارش روزنامه خراسان ،زن  35ساله با بیان این
که پس از فراز و فرودهای زیاد در زندگی دوبــاره به
منزل پدرم بازگشتم ،درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد
گفت :پــدرم به دلیل بیماری اعصاب و روان حال
مناسبی نداشت و رفتارهایش بسیار پرخاشگرانه
بود ،به طوری که هیچ کدام از ماهفت خواهر و برادر
جرئت حرف زدن با او را نداشتیم .در این شرایط
اوضاع زندگی ما بسیار آشفته بود تا این که «شاهین»
به خواستگاری ام آمد .مادر او دوست و همسایه خاله
ام بود و با یکدیگر معاشرت داشتند اما من هیچ عالقه
ای به شاهین نداشتم و یک بار بیشتر او را ندیده بودم.
با وجود این در  20سالگی به خواستگاری او پاسخ
مثبت دادم و پای سفره عقد نشستم چرا که فقط می
خواستم با این ازدواج از اوضاع آشفته خانه پدری ام
فرار کنم .شاهین  15سال از من بزرگ تر بود و به
همین دلیل افکارمان با هم تفاوت زیادی داشت به
گونه ای که او همه رفتارهای مرا بچه گانه می دانست
و با خواسته های من مخالفت می کرد .این گونه بود
که مشاجره های لفظی و بگو مگوهای خانوادگی ما از
همان روزهای اول زندگی مشترک در حالی آغاز شد
که فهمیدم شاهین به بیماری های قند (دیابت) و کلیه
مبتالست و به صورت دیالیز درمان می شود اگرچه
بیماری های او از یک سو و سرکوفت ها و سرزنش
های خانواده اش از سوی دیگر آزارم می داد اما تنها
حسن زندگی ما این بود که شاهین در یکی از شرکت
های بزرگ مسافرتی و حمل و نقل دولتی کار می کرد
و درآمد خوبی داشت .دو سال بعد از شروع زندگی
مشترک پسرم به دنیا آمد اما هنوز به  30سالگی
نرسیده بودم که شاهین به خاطر بیماری کلیوی از دنیا
رفت و من زنی بیوه شدم .دیگر نمی توانستم به تنهایی
زندگی کنم به همین دلیل منزلی را که شوهرم به نام
من سند زده بود ،به اجاره واگذار کردم و با همان حقوق
دولتی که حاال به من اختصاص یافته بود ،به خانه پدرم
بازگشتم اما این بار سخت گیری ها بیشتر شد چرا که
پدرم مردی متعصب بود و اجازه نمی داد من به تنهایی
بیرون بروم یا کاری برای خودم دست و پا کنم چون
معتقد بود من زنی بیوه هستم و اگر کسی مرا در بیرون
از خانه ببیند ،آبروی خانوادگی مان می رود چرا که فکر
می کنند من دنبال شوهر می گردم و ...
خالصه در این شرایط سخت وقتی برای انجام امور
اداری مربوط به قیمومیت پسرم به دادگاه رفت وآمد
می کردم ،روزی با بهمن آشنا شدم .او هم برای طالق
همسرش به دادگاه و پاسگاه می آمد« .بهمن» مدعی
بود در یک سازمان دولتی مشغول کار است اما اکنون
همسرش تمام دارایی های او را از قبیل خانه ،خودرو،
باغ ویال و حقوقش را به خاطر «مهریه» توقیف کرده
است با وجــود این دیگر به هیچ وجه قصد نــدارد به
زندگی مشترک با همسرش ادامه بدهد و حضانت تنها
دخترش را نیز به همسرش واگذار کرده است .خالصه
با همین آشنایی ،ارتباط های تلفنی ما با یکدیگر ادامه
داشت تا این که روزی بهمن از من خواست به خانه
خودم نقل مکان کنم که همسرم برایم خریده بود.
من هم به خواسته او عمل کردم و مدتی بعد پنهانی به
عقد موقت بهمن درآمدم ولی بهمن گاهی چند روز در
خانه می ماند و سرکار نمی رفت .او مدعی بود کارش
ماموریتی است و هر زمان که به او ماموریت بدهند باید
به ماموریت برود .به همین دلیل گاهی نیز چند روز به
خانه نمی آمد و من همه دروغ هایش را باور می کردم.
چند ماه بعد و در حالی که دخترم را باردار شده بودم
پدرم متوجه ازدواج پنهانی ام شد و مرا به شدت کتک
زد .بهمن هم وقتی این ماجرا را فهمید ارتباط مرا با
خانواده ام قطع کرد .او پیام های تهدیدآمیز پدرم را به
من نشان می داد که هر دو نفر ما را تهدید به قتل کرده
بود .در همین حال بهمن با سوءاستفاده از این شرایط
خانه ام را به نام خودش سند زد و با پول هایی که از
زمان همسر اولم اندوخته بودم برای خودش خودروی
خارجی خرید اما از آن روز به بعد رفتارش ناگهان
تغییر کرد و مدام با هر بهانه ای مرا زیر مشت و لگد می
گرفت و توهین می کرد .من هم به خاطر ترس از پدرم
این وضعیت را تحمل می کردم و حرفی نمی زدم .از
سوی دیگر نیز بهمن مرا ترسانده بود چرا که ادعا می
کرد ازدواج ما به خاطر آن که به طور رسمی ثبت نشده
است اگر من دست از پا خطا کنم باید روانه زندان شوم
درحالی که یک برگ از سند عقد موقت در دست من
بوداما باز هم از این موضوع ترس داشتم .در همین
روزها ناگهان همسر بهمن با من تماس گرفت و ادعا
کرد شوهرش مرا فریب داده است و آن ها از یکدیگر
جدا نشده اند .او گفت :به خاطر این که بهمن را از خانه
ام بیرون کرده ام و جا و مکانی نداشته به سراغ تو آمده
است تا از این آوارگی نجات یابد و ...
وقتی موضوع را به بهمن گفتم او مرا به شدت کتک زد
و از خانه خودم بیرون انداخت که حاال صاحب آن بود.
من هم پنج روز جلوی خانه نشستم تا این که یکی از
آشناها مرا دید و ماجرا را به پدرم اطالع داد که پدرم
مرا به خانه اش برد و ...
گزارش خراسان حاکی است بررسی های قضایی و
کارشناسی در این پرونده با صدور دستوری از سوی
ســرگــرد جــواد یعقوبی (رئــیــس کالنتری طبرسی
شمالی) ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

