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رئیسپلیسخراسانرضویبااشارهبهدستگیریعامالنسرقتهایمسلحانهازفروشگاههایموادغذاییتشریحکرد

دستبردهای هیجانی با وینچستر!

 ۱۳زخمی دربرخورد  2اتوبوس در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
تــوکــلــی -ب ــرخ ــورد دو دســتــگــاه اتــوبــوس
در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳ ،
مصدوم به جا گذاشت  .به گزارش خبرنگارما
به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

رفسنجان ،ظهر روز دوشنبه در سایت دانشگاه
علوم پزشکی ،دو دستگاه اتوبوس که حامل
جمعی از دانشجویان علوم پزشکی بودند
با یکدیگربرخورد کردند که در این تصادف

خر
اسان

تحقیقاتویژهکارآگاهاندراینبارهمتمرکز
و مشخص شد که او در یکی از شهرهای
مازندران و به طور مخفیانه زندگی می کند
بنابراین کارآگاهان با نیابت و دستورات
ویــژه قضایی ،عــازم مازندران شدند و بعد
از مدتی ردزنــی های غیرمحسوس موفق
شدندمخفیگاهویرادرقائمشهرشناسایی
کنند اما از آن جایی که احتمال فرار دیگر
همدستان وی وجــود داشــت ،چند گروه
دیگرازکارآگاهانبادستورسرهنگشفیع
زاده به طور همزمان و هماهنگ وارد عمل
شدند چرا که بررسی های تخصصی بیانگر

اعضایباندسرقتمسلحانهازفروشگاههایموادغذایی

ویگفت:سارقانسپسبهطرفمیدانامام
حسین(ع) حرکت کردند و قصد زورگیری
مسلحانهازیکجوانعابرراداشتندکهمرد
جوانبهمحضپیادهشدنسارقانازپراید،
به آنان مشکوک شد و با استفاده از پوشش
درختان فضای سبز از چنگ آنان گریخت.
دزدانمسلحکهدردوسرقتمذکورنافرجام
مانده بودند به سمت بولوار ابوطالب رفتند
و دو جوان را دیدند که با ظرف  4لیتری به
سوی جایگاه سوخت می روند آنان پراید را
پارککردندتاازدوجوانیادشدهزورگیری
کنند ولی آنان نیز که از فاصله حدود 100
متریمتوجهموضوعشدهبودندباسرعتبه
طرفجایگاهبنزینفرارکردندوبدینترتیب
سومین سرقت شبانه دزدان مسلح نیز با
هوشیاریشهروندانناکامماند.
فرمانده سبزپوشان انتظامی خراسان
رضوی در ادامه این ماجرا افزود :همزمان
باگزارشسرقتهایمسلحانهمذکور،این
پرونده ها نیز توسط گروه ویژه کارآگاهان
مبارزه با جرایم مسلحانه ،مــورد بررسی
های تخصصی قرار گرفت و مشخص شد
کهسرقتهاییادشدهنیزتوسطنقابداران
پرایدسوار مسلح بیست و دوم آذر صورت
گرفته است بنابراین تالش شبانه روزی
کارآگاهان با ردیابی های علمی و فناوری
های نوین وارد مرحله جدیدی شد تا این
که  24ساعت بعد کارآگاهان به اطالعاتی
دستیافتندکهنشانمیدادیکیازسارقان
مسلح ،بهزاد نام دارد که به جرم سرقت در
حال تحمل کیفر در زندان بوده ولی هنگام
مرخصی از زندان گریخته و دیگر بازنگشته
اســـت .ســـردار تــقــوی خاطرنشان کــرد:

 12نفر از دانشجویان به همراه راننده یکی
از اتوبوس ها مصدوم شدند .در این حادثه
بیشتردختراندانشجو زخمیشدندکه پساز
انتقالبهبیمارستانتحت درمانقرارگرفتند.

در امتداد تاریکی

آن بود که متهمان دیگر در نقاط مختلف
مشهد حضور دارند .رئیس پلیس خراسان
رضویادامهداد:بههمیندلیلکارآگاهان
در یک عملیات ضربتی و هماهنگ و در یک
ساعت مشخص وارد مخفیگاه بهزاد شدند
و او را در حالی دستگیر کردند که هر نوع
ارتباط خود با دوستان و بستگانش را قطع
کرده بود .سردار محمدکاظم تقوی اضافه
کرد :در همین حال و با اعترافات بهزاد در
محل دستگیری ،بالفاصله گروه های دیگر
عملیاتیدرمشهدبهمخفیگاههایاعضای
دیگر باند هجوم بردند و آنان را در مناطق
مختلفشهرمشهدبهدامانداختند.فرمانده
انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد :با
کشف خـــودروی پــرایــد ،ســاح وینچستر
و چاقوی مــورد استفاده ســارقــان مسلح
در سرقت از فروشگاه های مواد غذایی و
زورگیری ،تحقیقات گسترده ای در این
باره آغاز شده است .وی گفت :متهمان در
اعترافات خود مدعی شدند که فقط به
خاطر هیجانات جوانی دست به سرقت
مسلحانه زده اند ونیاز مالی نداشتند!
ســردار تقوی با قــدردانــی از تــاش شبانه
روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و دستورات
ویژه قضایی در پایان به مجرمان و تبهکاران
جرایم مسلحانه هشدار داد :دست از این
گونه اعمال بردارند و مسیر درست زندگی
را پیش بگیرند چرا که پلیس با توان علمی و
تجهیزاتی و ردیابی های تخصصی ،مبارزه
گسترده ای را با جرایمی آغاز کرده است که
امنیت شهروندان را در معرض تهدید قرار
می دهند و آنان در صورت دستگیری باید
مجازاتهایسختیراتحملکنند.

عکس ها اختصاصی از خراسان

ســجــادپــور -اعــضــای یــک بــانــد سرقت چیدننوشابههادرونیخچالبود!
مسلحانه نقابدار که مدعی هستند فقط مقامارشدانتظامیخراسانرضویتصریح
بــه خاطر هیجانات جــوانــی بــه فروشگاه کرد:دزدانمسلحبهمحضورودبهفروشگاه
های مواد غذایی دستبرد می زدند پس از و برای ایجاد رعب و وحشت ،با لگد شانه
یک ماه تالش گسترده کارآگاهان اداره های تخم مرغ و برخی اقــام خوراکی را
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در کف فروشگاه ریختند که مغازه دار با دیدن
چنگقانونگرفتارشدندورازچندینفقره دزداننقابدارولولهاسلحهایکهاورانشانه
گرفته بــود ،از ترس فقط سکوت کــرد .در
زورگیریوسرقتمسلحانهرافاشکردند.
فرمانده انتظامی خــراســان رضــوی روز این هنگام یکی از سارقان  20ساله ،او را به
گذشته پس از دستگیری آخرین عضو این پشت پیشخوان کشید و با تهدید به مرگ از
باند مخوف در عملیات ضربتی کارآگاهان او خواست هیچ حرکتی نکند! این جوان
پلیس آگاهی و در گفت وگویی اختصاصی  20ساله سپس حــدود  300هــزار تومان
با خراسان گفت :در راستای ابالغ ویژه به موجودی دخل فروشگاه را برداشت و به
بخش های تخصصی نیروهای انتظامی همراههمدستشکهسالحدردستداشت
برای برخورد قاطعانه با جرایم مسلحانه و در حالی با پراید فرار کردند که جوان 19
عامالناخاللدرنظمعمومی،پروندههای ساله پشت فرمان منتظر آنان بود و بدین
شــرارت و انــواع جرایمی که با سالحهای ترتیب اولین پرونده دستبرد مسلحانه با
سرد و گرم انجام می شــود ،به طور ویــژه و گزارشمتصدیفروشگاه،تشکیلشد.
شبانهروزیدردستورکارمامورانانتظامی وی ادامــه داد :حــدود یک ساعت بعد در
قـــرار مــی گــیــرد و پلیس بـــرای «آرامـــش حالی که هنوز نیروهای انتظامی مشغول
شهروندان» از همه تــوان خــود به منظور تحقیقات میدانی در بولوار شهید رستمی
ردیابیباندهایتبهکاریتارسیدنبهنتیجه بودند ناگهان جوانی از منطقه قاسم آباد با
پلیس  110تماس گرفت و اظهار کرد که
کاملاستفادهمیکند.
ســردار محمدکاظم تقوی افــزود :در عین طعمهزورگیرانمسلحشدهاست.
حالی که با تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی اینجوانبهپلیسگفت:سرنشیناننقابدار
های صمیمانه اضالع سه گانه پیشگیری از یک دستگاه پراید که فقط چشم هایشان
وقوع جرم (پلیس ،دستگاه قضا و اصناف) دیدهمیشدباتهدیداسلحهوینچستروچاقو
سرقت هــای مسلحانه در مراکز حساس گوشی تلفن همراهم را زورگیری کردند
تجاری مانند بانک و طالفروشی به صفر و گریختند! ســردار تقوی اضافه کرد :این
رسیده است اما سرقت های بامدادی از جوان عابر به دلیل شدت ترس از زورگیران
چندینفروشگاهموادغذاییکهتوسطچند مسلحنتوانستهبودمشخصاتآنانیاشماره
پالکخودرورابهخاطر
بــســپــارد ام ــا بــا توجه
بــه شــبــاهــت ظــاهــری
متهمان بــا ســارقــان
مسلح فروشگاه مواد
غ ــذای ــی ،ایـــن مــاجــرا
نیز در تجزیه و تحلیل
هــای اطالعاتی مورد
اسلحه وینچستروچاقویکشفشدهازدزدانمسلح
توجه جدی نیروهای
انتظامیقرارگرفت.
جواننقابداروطیدوشبدرمشهدرخداد ،رئیس پلیس خراسان رضــوی با اشــاره به
نیروهایانتظامیرابرایدستگیریاعضای سومین سرقت مسلحانه در بامداد بیست و
اینباند«پرایدسوار»بهتکاپوواداشتچراکه دوم آذر خاطرنشان کرد :حدود  30دقیقه
باورمندان به «امنیت» در خراسان رضوی بعد نیز گزارش مشابهی به پلیس رسید که
نشان می داد دو جوان نقابدار مسلح به یک
نبایداحساسناامنیکنند.
کلیددار امنیت سرزمین خورشید با اشاره فروشگاه مواد غذایی در خیابان راهنمایی
به ماجرای سرقت های مسلحانه اعضای مشهد دستبرد زده اند و با تهدید متصدی
باند ادامه داد :اولین دستبرد مسلحانه به فروشگاه مبلغی را بین  70تا  100هزار
یک فروشگاه مواد غذایی در بولوار شهید تومان(بنابهادعایمالباخته)ازدروندخل
رستمی مشهد و در ساعت  2بامداد بیست سرقتکردهاند.
و دوم آذر هنگامی رخ داد که راننده یک سردارسرتیپدوممحمدکاظمتقویدرباره
دستگاه پراید سفید رنــگ ،خــودرو را در چهارمین دستبرد مسلحانه بیست و دوم
حاشیه خیابان پــارک کرد و دو سرنشین آذر نیز تصریح کرد :بعد از این ماجرا ،دزدان
نقابدار آن که یکی از آن ها سالح وینچستر نقابدار که با پالک جعلی خــودرو حرکت
رادردستمیفشردازخودروپیادهشدندو می کردند وارد بولوار امامت مشهد شدند و
بهسراغمتصدیفروشگاهرفتندکهدرحال به یک فروشگاه مواد غذایی دیگر دستبرد

زدند.آنانبازهماسلحهوینچستررابهسوی
دونوجوانفروشندهگرفتندوباسرقت150
هزار تومان پول درون دخل ،گوشی تلفن
همراه دو نوجوان را نیز زورگیری کردند و
سپس با برداشتن دو کارتن کیک از محل
گریختند.فرماندهباتجربهانتظامیخراسان
رضوی که سابقه فرماندهی مشهد را نیز
در کارنامه افتخارات انتظامی خود دارد ،با
تاکید بر آغاز جلسات کارشناسی و تحلیلی
سرقت های مذکور در پلیس آگاهی استان
افــزود :با توجه به اهمیت و حساسیت این
گونه جرایم ،بالفاصله گروه ورزیــده ای از
کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگــاهــی خراسان
رضــوی وارد عمل شدند
و به تجزیه و تحلیل های
کارشناسیپرداختند.
وی گفت :بررسی های
کارشناسی بــا تــوجــه به
ســرنــخ ه ــا و اظ ــه ــارات
مــــال بــاخــتــگــان نــشــان
می داد که اعضای باند
چند جــوان حــدود  19تا
 22ساله هستند که در
همه سرقت ها یک نفر ســاح در دست
داشــت و همدست او نیز بــه زورگــیــری و
دخل زنی می پرداخت و سپس به همراه
راننده پراید سفید از محل می گریختند.
ســردار تقوی با اشــاره به هماهنگی های
قضایی و رصدهای اطالعاتی دزدان مسلح
اضافه کرد :در حالی که تحقیقات میدانی
و غیرمحسوس کــارآگــاهــان بــا نــظــارت و
هدایت مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) در
این باره ادامه داشت ،حدود شش روز بعد
نیز گــزارش های مشابهی از سرقت های
مسلحانه ،کارآگاهان را شبانه به محل
هــای ارتکاب جــرم کشاند .بررسی های
میدانی کارآگاهان ویژه مبارزه با جرایم
مسلحانه که به سرپرستی و فرماندهی
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی ( رئیس
اداره جنایی آگاهی) آغاز شده بود ،نشان
می داد پرایدسواران نقابدار ساعت 1:30
بامدادبهیکفروشگاهموادغذاییدربولوار
آزادی (بزرگراه مشهد -چناران) و با همان
شیوه قبلی دستبرد زده اند و حدود 200
هزار تومان را به همراه گوشی فروشنده در
حالی به سرقت برده اند که این بار جوان
دیگرینیزباسارقانمسلحهمراهشدهبود!
رئیسپلیسحافظانامنیتاستانخراسان
رضوی یــادآور شد :حدود یک ساعت بعد
از این ماجرا دوبــاره دزدان نقابدار به یک
فروشگاه مواد غذایی در بولوار الدن مشهد
یــورش بردند اما بعد از زورگیری گوشی
های تلفن همراه دو فروشنده و به خاطر
توقف یک خودرو در محل ،موفق به سرقت
دخل نشدند و به سوی بولوار قائم(عج) در

منطقهسیدیمشهدحرکتکردند.سردار
محمدکاظم تقوی ادامه داد :حدود ساعت
 3:30بامداد «پــرایــدســواران مسلح» در
حالی وارد فروشگاه مواد غذایی در بولوار
قائم(عج) شدند که تصور می کردند فقط
یکنفرفروشندهدرونمغازهاستاماوقتی
با سر و صــورت پوشیده و سالح در دست
به فروشگاه هجوم بردند ناگهان دو جوان
دیگر که از بستگان فروشنده بودند از پشت
ویترینبیرونآمدندوسارقانمسلحازترس
دستگیریبالفاصلهگریختندوبدینترتیب
سومینسرقتمسلحانهآناننافرجامماند!
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لبخند خونبار!

آن قدر لبخند خیابانی یک زن در وجودم رخنه کرده بود که حتی به نصیحت
های دلسوزانه پدر و مادرم نیز توجهی نداشتم و تنها به هوس های شیطانی
خودم می اندیشیدم برای من چیزی جز رسیدن به آن زن اهمیت نداشت اما
طولی نکشید که همین غرور و خودسری ها دستم را به خون آلوده کرد و ...
این ها بخشی از اظهارات جوان  23ساله ای است که در سال  95به اتهام
قتل همسر صیغه ای خودش و با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی
علی اکبر احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) دستگیر شده بود.
وی پس از پاسخ به سواالت تخصصی مقام قضایی درباره چگونگی وقوع
جنایت درباره سرگذشت خود نیز گفت:همه چیز از متلک گویی خیابانی
شروع شد.
یک روز وقتی از سرکار به منزل بازمی گشتم در نزدیکی محل زندگی مان
با زن جوانی که در حال عبور بود روبه رو شدم و به اومتلک گفتم .آن زن در
پاسخ این متلک به طرف من برگشت و لبخند زد .همین لبخند مرا به سوی
او کشید به طوری که در کنارش قرار گرفتم و شماره تلفنم را به او دادم اگرچه
فکر نمی کردم این ماجرا به یک ارتباط خیابانی کشیده شود اما خیلی زود
آن زن با من تماس گرفت و این گونه ارتباط تلفنی ما با ابراز عالقه به یکدیگر
آغاز شد .در مدتی بسیار کوتاه ارتباط تلفنی ما به دیدارهای حضوری
انجامید به گونه ای که هر روز بیشتر به آن زن وابسته می شدم .وقتی
خانواده ام در جریان این ماجرا قرار گرفتند به شدت مرا سرزنش کردند آن
ها معتقد بودند که باید دست از این ارتباط خیابانی بردارم و طبق آداب و
رسوم ازدواج کنم ولی من این حرف ها را نمی فهمیدم و تنها به آن زن جوان
مطلقه فکر می کردم که یک سال هم از من بزرگ تر بود .خالصه روابط ما
آن قدر صمیمانه شد که به پیشنهاد آن زن پاسخ مثبت دادم و قرار شد اوبه
عقد موقت من درآید ولی آن زن با توسل به حیله و نیرنگ  ،از ناآگاهی من
سوء استفاده کرد و در محضر صیغه دایمی بین ما ثبت شد .من هم با مهریه
 14سکه بهار آزادی او را به عقد خودم درآوردم تا نزد بستگانش سرشکسته
نشود .بعد از ازدواج خانه ای را برای او اجاره کردم و خودم نزد پدر و مادرم
ماندم .اما هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای ازدواج مان نگذشته بود که
مدعی شد باید نام او را در شناسنامه ام ثبت کنم به او گفتم ما به طور موقت
با هم ازدواج کرده ایم چگونه باید نام تو را در شناسنامه ام ثبت کنم؟ ولی او
فریاد زد من صیغه دایم تو هستم و باید این کار را انجام بدهی! تازه فهمیدم
چه بالیی بر سر خودم آورده ام ،که به همین خاطر اختالفات ما آغاز شد و
کارمان به کالنتری کشید .درگیری و مشاجرات ما هر روز شدت می گرفت
و همسرم برای آن که مرا تحت فشار بگذارد یا غرور و غیرت مرا تحریک کند
می گفت که با افراد دیگری ارتباط دارد .همین موضوع باعث شد تا سوءظن
های شدیدی در من به وجود آید .این وضعیت ادامه داشت تا این که روزی او
را در کنار پسر جوانی دیدم و دوباره کارمان به کالنتری کشید .همسرم آن
جا تعهد داد که بدون اجازه من جایی نرود و من هم متعهد شدم در کنارش
زندگی کنم .ولی صبح روز بعد همسرم خواست به منزل خواهرش برود و
بعد هم بر سر مزار مادرش فاتحه ای بخواند ،اما من مخالفت کردم و به او
گفتم هر کجا که می خواهی بروی خودم تو را می برم! با این حال او اصرار
داشت به تنهایی به منزل خواهرش برود و همین موضوع به درگیری بین
ما انجامید! ناگهان همسرم دسته جاروبرقی را برداشت که با آن مرا بزند
من هم لگدی به پهلویش زدم که سرش به لبه برآمده کنار حمام برخورد
کرد .دیگر چیزی نمی فهمیدم با شال دور گردنش او را خفه کردم و سپس
موضوع را به برادر بزرگ ترم اطالع دادم و از او مبلغی پول خواستم سپس با
برادرم نزد یکی از دوستان او رفتیم تا در حمل جسد به ما کمک کند .بعد از
این ماجرا جسد را با پتو داخل پژوی برادرم گذاشتیم و من به خانه بازگشتم
برادرم و دوستش به همراه دو برادر دیگرم جسد را درون باغی در منطقه
بینالود دفن کردند و  10ماه بعد نیز دوباره بقایای جسد را از آن جا بیرون
آوردند و سوزاندند.
شایان ذکر است وقتی متهمان این پرونده در سال  95دستگیر شدند
مشخص شد دوست برادر متهم به قتل در یکی از مراکز درمانی و به دلیل
بیماری فوت کرده است.
یکی از برادران متهم نیز که به جرم مسائل مالی در زندان بود پس از اعتراف
به نقش خود در ماجرای این جنایت دوباره روانه زندان شد که مدتی بعد نیز
به دلیل ایست قلبی در زندان درگذشت .متهم اصلی نیز در انتظار مجازات
به سر می برد.
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

