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فرماندهانتظامیخراسانرضویبااشارهبهدستگیریاعضایباندآدمرباتشریحکرد:

رهاییپزشکگروگانازشکنجهگاهمخوف!

ســجــادپــور -جــوانــی کــه بــا ضــربــات چماق
مهاجمان در روستای آبروان مشهد ،مجروح
شده بود ،پس از انتقال به مرکز درمانی جان
سپرد و به این ترتیب پرونده جنایی دیگری روی
میز قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد.
به گ ــزارش خــراســان ،ایــن حادثه تلخ ساعت

تصاویر متهمان به گروگانگیری دقایقی بعد از دستگیری

که همین موضوع بر روند تحقیقات کارآگاهان
تاثیرگذاربودوازطرفدیگرادامهبررسیهانشان
داد پزشک یاد شده با استفاده از اتوبوس و مترو
به منزلش واقع در خیابان کوهسنگی رفت و آمد
می کرد که با پیگیری مسیر رفت و آمد وی ،محل
جغرافیایی آدم ربایی مشخص شد و به این ترتیب
رصدهایاطالعاتیکارآگاهانادارهجناییپلیس
آگاهی خراسان رضــوی به کمربند سبز مشهد
کشید جایی که ردیابی های کارآگاهان از حضور
آدمربایاندرآنبزرگراهحکایتداشت.
سردار تقوی که با توجه به اهمیت این گونه جرایم
شخصا بر عملیات های انتظامی نظارت می کند

خراسان رضــوی) و همچنین دستورات قاضی
امیری (بازپرس پرونده در شعبه  410مجتمع
قضایی شهید بهشتی مشهد)  ،عملیات ضربتی
کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه آدم ربایان
در خیابان شهید بسکابادی آغاز شد و کارآگاهان
دایره مبارزه با آدم ربایی درحالی نیمه شب وارد
یک ساختمان دو طبقه در حال احداث شدند که
دو عضو باند در طبقه پایین ساختمان و عضو دیگر
نیز که متاهل بود در همان نزدیکی و در منزلش
به دام افتادند.
کلیددار «امنیت» سرزمین خورشید ادامه داد :با
دستگیریمتهمان،بالفاصلهکارآگاهانبهطبقه

قتلمردجوانباضرباتچماق!
2بامدادروزگذشتهزمانیرخدادکهحدودهفت
مهاجمباچوبوچماقبهجوانیحدود 35ساله
حملهورشدندواورادرحوزهاستحفاظیپاسگاه

انتظامی آبــروان به قتل رساندند .با گــزارش
وقوع این جنایت به قاضی ویژه قتل عمد مشهد،
بالفاصله قاضی کاظم میرزایی ،شبانه به محل

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -اعضای یک باند سه نفره که پزشک
عمومی را برای اخاذی  200سکه طال در مشهد
ربودند،پساز 9روزتالششبانهروزیکارآگاهان
پلیس آگــاهــی خــراســان رض ــوی و بــا همکاری
صمیمانهسربازانگمنامامامزمان(عج)ادارهکل
اطالعاتخراسانرضویدرحالیدستگیرشدند
کهپزشکگروگانرادرونیکآلونکپالستیکیو
باقفلوزنجیربهستونفلزیبستهبودند!
فرماندهانتظامیخراسانرضویپنجشنبهگذشته
و ساعاتی بعد از عملیات ضربتی رهایی گروگان
در تشریح ماجرای این پرونده به خراسان گفت:
حدودساعت 9:30بیستوسومدی،یکپزشک
متخصصزنانوزایماندرحالیکهبهشدتنگران
بود با پلیس تماس گرفت و مدعی شد «همسرم
که پزشک عمومی است با گوشی تلفن همراهش
با من تماس گرفته و گفته که در چنگ آدم ربایان
اسیر شده ام و من باید 200سکه طال برای آزادی
او فراهم کنم!» ولی در همین هنگام ناگهان مرد
دیگری گوشی را از دست همسرم گرفت و از آن
سوی خط گفت« :شوهرت را ربوده ایم فقط200
سکهطالجورکنتابعدتماسبگیریم!»
سردارمحمدکاظمتقویافزود:بهدنبالاظهارات
اینپزشکمتخصص،بالفاصلهنیروهایکالنتری
شهیدرجاییواردعملشدندوبهتحقیقمقدماتی
پرداختند اما با توجه به اهمیت و حساسیت این
گونه جرایم ،ماجرای آدم ربایی به دیگر یگان های
اطالعاتیوامنیتینیزگزارششدوپروندهمذکور
بــرای پیگیری تخصصی و حرفه ای در اختیار
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضویقرارگرفت.
وی اضــافــه ک ــرد :بــی درن ــگ گ ــروه زب ــده ای از
کارآگاهان مامور رسیدگی به ماجرای آدم ربایی
شدندودرهماننیمهشبجلساتتجزیهوتحلیل
های اطالعاتی و کارشناسی را با حضور رئیس
پلیسآگاهیورئیسادارهجناییتشکیلدادند.
رئیسپلیسسرزمینخورشیدادامهداد:درحالی
که عملیات ردیابی و رصدهای اطالعاتی برای
شناساییآدمربایانآغازشدهبود،همزمانآموزش
هایالزمبهخانوادهپزشکگروگاننیزارائهشدتا
هنگام تماس با گروگان گیران خونسردی خود را
حفظ کنند و در آرامش به تماس ها پاسخ بدهند
چراکهپلیسدرکنارآنهاخواهدبودوبرایآنکه
آسیبی به فرد گروگان نرسد ،به طور شبانه روزی و

غیرمحسوساینپروندهراپیگیریخواهدکرد.
سردار تقوی با تاکید بر این که حفظ جان گروگان
مهم تر از سرعت عمل پلیس در این ماجرا بود،
تصریح کــرد :همه شیوه هــای اطالعاتی برای
شناساییمخفیگاهآدمربایانباهمکاریبیشائبه
سربازان گمنام امام زمان(عج) به کار گرفته شد و
گروه ورزیدهکارآگاهان درچندشاخهاطالعاتی-
عملیاتی وارد عمل شدند و در اولین مرحله از
عملیات نامحسوس به محل مطب گروگان در
منطقهشهرکشهیدرجاییمشهدعزیمتکردند
چراکهمحلربایشطعمهآدمربایانمشخصنبود!
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی با ابراز تاسف
از این که بعضی متصدیان مشاغل خاص  ،گاهی
توصیه های دلسوزانه پلیس را جدی نمی گیرند،
ادامه داد :در تحقیقات میدانی مشخص شد که
پزشکمذکوردرشیفتبعدازظهرمعالجهبیماران،
منشینداشتهوبهتنهاییدرمطبمشغولمداوای
بیمارانش می شد .از سوی دیگر نیز هیچ گونه
دوربین مداربسته ای در آن محل وجود نداشت

در ادامه افزود :از سوی دیگر گروهی از کارآگاهان
بهتحقیقگستردهدربارهآشنایانوافرادمشکوکی
پرداختند که به مطب پزشک رفت و آمد داشتند یا
وضعیتزندگیاورابهطورنسبیمیدانستند.
وییادآورشد:نتیجهاینتحقیقاتمیدانیگسترده
اطالعاتی بیانگر آن بود که پسر مردی که قبال به
عنوانراننده،پزشکراازمطببهمحلسکونتش
می رساند ،نه تنها بیکار است بلکه از وضعیت
اجتماعیواخالقیمناسبینیزبرخوردارنیست!
به همین دلیل بخشی از تحقیقات کارآگاهان نیز
درباره«رضا»(فرزندمردراننده)متمرکزشدکهدر
همانمنطقهشهرکشهیدرجاییسکونتداشت.
سردارسرتیپدوممحمدکاظمتقویخاطرنشان
کــرد :تجزیه و تحلیل اطالعات به دســت آمده
نیز نشان داد کــه آدم ربــایــان از یــک دستگاه
پراید بــرای ارتکاب جرم استفاده کــرده اند که
بررسی های میدانی مشخص کرد خواهر «رضا»
پرایدی با مشخصات مذکور دارد بنابراین با
هماهنگی قاضیعندلیب(معاوندادستانمرکز

دوم ساختمان در حال احداث رفتند و گروگان
را که در شرایط اسفباری با دست و پاهای بسته
نگهداریمیشددرحالیرهاکردندکهاوبادیدن
کارآگاهاناشکدرچشمانشحلقهزد.
سردارتقویاضافهکرد:آدمربایانپاهایگروگان
راباقفلوزنجیربهستونبستهبودندوداخلآلونک
پالستیکی فقط یک هیتر برقی وجود داشت .وی
با اشاره به این که عملیات کارآگاهان نیمه شب
دومبهمنبارهاییگروگانودستگیریآدمربایان
به پایان رسید ،تصریح کرد :اعضای باند گوشی
گروگان را کنار گاردریل های بزرگراه معروف به
کمربند سبز مشهد مخفی کرده بودند و هر بار از
همان منطقه تماس می گرفتند که گوشی مذکور
نیزکشفشد.
فرمانده حافظان امنیت استان خراسان رضوی
خاطرنشان کرد :ادامه بررسی های کارآگاهان
پلیس آگاهی بیانگر آن بود که «رضا» جوان 36
ساله بیکار و مجرد به دلیل آن که پدرش قبال به
عنوان راننده ،پزشک مذکور را به محل سکونتش
می رساند ،از وضعیت مالی او اطالع یافته بود
چرا که برخی اوقات نیز رضا در نبود پدرش این
پزشک را با خودرو به محل زندگی اش در خیابان
کوهسنگی می رساند که دچــار وسوسه های
شیطانی برای اخاذی از وی شده بود اما به خاطر
این که پزشک یاد شده او را نشناسد با همدستی
دو نفر از دوستانش به نام های علی  30ساله و
عماد 31سالهودرحالیکهنقاببهچهرهداشتند
او را از منطقه کوهسنگی به زور داخــل پراید
انداخته و به ساختمان در حال احداث متعلق به
مادر علی انتقال داده بودند.
ســردار محمد کاظم تقوی ضمن قــدردانــی از
سربازان گمنام امام زمان (عج)  ،کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی و همچنین مقامات قضایی
تصریح کرد :تحقیقات بیشتر برای کشف زوایای
این پرونده همچنان ادامه دارد.

وقوع درگیری عزیمت کرد و به تحقیق در این
باره پرداخت .بررسی های مقدماتی حکایت
از اختالفات قبلی در این نزاع مرگبار دارد اما
تحقیقات بیشتر با صدور دستورات ویژه قضایی
توسط کارآگاهان اداره جنایی بــرای ردیابی
متهمانفراریآغازشدهاست.

۱۳

در امتداد روشنایی

خط قرمز!

از دبیر سرویسی روزنامه های مشهور و معتبر دیگر کار را فراموش کردم و تنها به مصرف
تهران به کارگری در یکی از مشاغل کاذب ادامه می دادم.خیلی زود از نوک قله به عمق
شهری سقوط کرده بودم .مواد مخدر و الکل دره سقوط کــردم و زندگی ام رو به تباهی
تار و پود وجودم را از هم گسسته بود به گونهای گذاشت.
که دیگر حتی تزریق آن هم نیازم را پاسخ همسرم که تازه پی به عمق فاجعه هولناک
زندگی اش برده بود با خود می اندیشید که
نمی داد.
احــســاس کـــردم حتی بـــرای دوســتــان هم یا رویــاهــای گذشته اش اشتباه بــوده یا من
بساطیام خط قرمز شده ام این بود که روزی اشتباهی وارد آرزوهایش شده ام! تالش های
همه جنس های مصرفی ام را درون سرویس عاشقانه او بــرای بیرون کشیدن من از این
منجالب هیچ نتیجه ای نداشت و او مایوس و
بهداشتی ریختم و ...
عضو انجمن الکلی های گمنام با بیان این ناامید درحالی به زندگی با من ادامه می داد
جمالت به تشریح سرگذشت خود پرداخت و که شاید روزی خداوند دستم را بگیرد و روزنه
ادامه داد :سال ها قبل زمانی که از دانشگاه ای برای رهایی من از گرداب مواد افیونی و
دانش آموخته شدم در جست وجوی شغلی الکل سوسو بزند.
مناسب و طی کردن پله های ترقی به تهران در این شرایط بود که دیگر وقتی برای نوشتن
نداشتم و بیشتر اوقاتم را پای بساط مواد مخدر
رفتم.
درســت در یک شب سرد زمستانی که جغد می گذراندم .به پیشنهاد همسرم قرار شد به
شوم مرگ بر شانه های خسته و رنجور کارتن مشهد بیاییم تا شاید گره مشکالت در شهر
خواب های شهر نشسته و آواز می خواند من خودمان باز شود .باالخره عازم مشهد شدیم
هم از کنار آن ها عبور کــردم و در اتــاق نمور امــا من زمانی به خــود آمــدم که دیگر به یک
و قدیمی یکی از دوستانم در منطقه جنوب معتاد تزریقی تبدیل شده بودم و نای کارکردن
غربی پایتخت پای بساط مواد مخدر نشستم نداشتم بــاورم نمی شد از مدیریت اجرایی
و با اولین بار مصرف مواد همه چیز را فراموش و نویسندگی در روزنامه های کثیراالنتشار
کــردم حتی حیرانی و سرگردانی ام را در کشور به کارگری در مشاغل کــاذب سقوط
تهران از یاد بردم جسارتی یافته بودم که گویی کرده باشم!
فرمانده ای اسطوره ای هستم که رویــاروی دیگر توان اداره زندگی که هیچ ،حتی توان
هزاران دشمن قرار گرفته ام تا همه آن ها را تامین مخارج خودم را هم نداشتم .همسرم
مات و مبهوت به آینده فرزندش می اندیشید
نابود کنم!
از آن روز به بعد آن اتاق تاریک و نمور پناهگاه کــه نــاخــودآگــاه قــد مــیکشید و شاهد تیره
عاشقانه ام بود و هر از گاهی نزد دوست قدیمی بختیهای من و مادرش بود.
ام می رفتم و در حالی به مصرف مواد ادامه می همسرم اگرچه هنوز هم به نجات من امیدوار
دادم که یک اتفاق مرا که در رشته علوم انسانی بود ولی با خودش فکر می کرد ازدواج با من
تحصیل کرده بودم به خبرنگاری در مطبوعات تاوان کدام گناه کبیره ای است که خودش از
کشاند و مشغول کار شدم .در همین روزها آن خبر ندارد! خالصه به وضعیت اسفناکی
بود که نیمه گمشده دیگر زندگی ام را نیز رسیده بــودم که حــدود سه سال قبل روزی
پیدا کردم و عاشق دختر زیبایی شدم که قلب برای انجام یک کار عازم تهران شدم و به سراغ
دوستم رفتم تا در همان اتاق نمور و تاریک
مهربانش سراسر وجودم را می لرزاند.
او هم دل باخته من بود به گونه ای که احساس مواد مصرف کنم ولی دوستم تغییر کرده بود
می کردم ماجرای شیرین و فرهاد و لیلی و با کلمات و رفتارهایش به من فهماند که عالقه
مجنون دوباره تکرار می شود .از آن روز به بعد ای به دیدارم ندارد .در واقع من خط قرمزی
چنان جمالت ادیبانه ای در نوشته هایم به بــرای او بــودم .دوستم می گفت :با ورود به
کار می بردم که حتی داستان های عاشقانه انجمن الکلی های گمنام راه نجات را یافته
شکسپیر را هم به تمسخر می گرفتم .خالصه است و دیگر دوست ندارد به روزهای جهنمی
طولی نکشید که راه پیشرفتم باز شد و پله های گذشته بازگردد .حرف های او مانند خوره
مدیریتی را نیز طی کردم تا به دبیر سرویسی به جانم افتاده بود نمی دانم چه اتفاقی افتاد
یکی دو تا از روزنامه های مشهور و معتبر تهران که بعد از بازگشت به مشهد ،همه مواد مخدر
همراهم را درون سرویس بهداشتی ریختم و
رسیدم.
این درحالی بود که هر روز بر میزان مصرفم در حالی که به پایان خط رسیده بودم با ترس و
افزوده می شد .تصورم بر این بود که با مصرف تردید وارد انجمن الکلی های گمنام شدم .آن
الکل و مواد یخ افکارم باز می شود و مطالبی جا آدم های شکست خورده ای از جنس خودم
را می نویسم که حتی داوران جشنواره های را دیدم که در برابر این هیوالی افیونی اظهار
عجز می کردند اما دست در دست یکدیگر
مطبوعاتی هم در حیرت بمانند.
در واقع مصرف می کردم تا کار کنم و کار می داده بودند تا  ...اکنون که سه سال از آن روزها
کردم تا مصرف کنم! ولی دیری نگذشت که می گذرد آرامشی یافته ام که ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری انجمن الکلی های گمنام
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