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طالهابااتوبوساززابلبهمشهدحملشدهبود!

دلیلتوقفناگهانیپژو،برخوردیبیندوخودرو
رخداد.پرایدسوارکهدیگریقینداشتتبهکاران
قصد دستبرد به طالها را دارند وحشت زده دنده
عقب گرفت تا از کنار پژو فرار کند ولی پژوی نقره
ای راه فرار او را بسته بود .هنوز سرنشینان پراید
در شوک بودند که صدای هولناک شلیک گلوله

خودروی سارقان و طالهای کشف شده

در فضا پیچید .دو تن از سرنشینان پژو درحالی
که اسلحه وینچستر و چاقو در دست داشتند به
طرف پراید هجوم بردند« .احمد» از شدت ترس
قفل مرکزی را زد اما مهاجمان مسلح که صورت
خود را با ماسک بهداشتی پوشانده بودند ،دو
تیر هوایی دیگر شلیک کردند و با ایجاد فضای
رعــب و وحــشــت ،به
طرفسرنشینپراید
حمله ور شدند.آنان
بــا قــنــداق اسلحه،
شــیــشــه پـــرایـــد را
شــکــســتــنــد و در
حالی که موجی از
ترس را در منطقه
بــه راه انــداخــتــه
 ۲عضو باند
تبهکاران مسلح
بــــودنــــد ،ســاک
حـــاوی طالهای
ذوب شده را از سرنشین  20ساله پراید گرفتند
اما پژو پــارس سفید به دلیل تصادف با پراید از
جــاده خــارج شده بود و قــادر به حرکت نبود به
همین دلیل دزدان مسلح ،بالفاصله به درون
پژوی نقره ای پریدند و به سمت شهرک عسگریه
گریختند.پرایدسوارانکهنمیخواستندبههمین
راحتی قربانی نقشه شوم تبهکاران شوند ،ضمن
دادن گزارش سرقت مسلحانه به پلیس ،110به
تعقیب پژوسواران پرداختند ولی آن ها با سرعت
سرسامآوریویراژمیدادندوبهچیزیجزفراراز
مهلکه نمی اندیشیدند .پرایدسواران که در میان
خودروهای متعدد عبوری بزرگراه گیر افتاده
بودند بعد از چند دقیقه تعقیب ،پژوسواران را گم

حادثه در قاب

عکس از آتش نشانی

فرونشست حیاط منزل مسکونی در مشهد

مسلحانه از بولوار دانشجو سرقت شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی و با توجه به اهمیت و
حساسیتماجرا،بیدرنگرئیسپلیسخراسان
رضوی وارد عمل شد و با صدور دستورات ویژه
ای به کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی خراسان
رضوی از آنان خواست با به کارگیری توان علمی
و تخصصی ،هــرچــه ســریــع تــر بــرای

اسلحه و

ینچستر سارقان

دستگیری
تبهکارانمسلحاقدامکنند.
بههمیندلیلگروهباتجربهایازکارآگاهاناداره
جناییپلیسآگاهیخراسانرضویبهفرماندهی
وهدایتسرهنگمحمدرضاغالمیثانی(رئیس
ادارهجنایی)درحالیرصدهایاطالعاتیراآغاز
کردند که به دستور سرهنگ جواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی) گروهی از کارشناسان
تخصصی اداره اطالعات جنایی نیز به یاری گروه
ویژه عملیاتی آمدند .از سوی دیگر حساسیت
خاص سردار «محمدکاظم تقوی» به جرایم مخل
امنیت عمومی ،موجب شد کارآگاهان با نظارت
مستقیم و استفاده از کوله بار سال ها تجربیات

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور-همهچیزطبقنقشهپیشمیرفت.با
وجوداینیکباردیگرجزئیاتدستبردبهمحموله
طالی اتوبوس را مرور کردند .طبق محاسبات
تبهکاران،اتوبوسسفیدرنگکهشبقبلاززابل
به مقصد مشهد حرکت کرده بود ،حدود ساعت
 7به عوارضی می رسید .هنوز  3ساعت دیگر
فرصت داشتند تا آخرین قطعه پازل را تکمیل
کنند .اسلحه وینچستر را زیر صندلی خودروی
پژوپارسنقرهایگذاشتندکهبامدادبیستویکم
اردیبهشتازبولواردانشجویمشهدسرقتکرده
بودند .اسلحه را «س» (یکی از سارقان) چندی
قبل به مبلغ  3.5میلیون تومان خریده بود اما آن
ها برای اجــرای بی نقص این نقشه شوم به یک
خودروی دیگر هم نیاز داشتند به همین دلیل هر
چهارنفردرونپژوپارسنقرهایسرقتینشستند
وبهطرفخیاباناقبالالهوریرفتندوخودروی
پژو پارس سفید رنگی را از حاشیه بولوار سرقت
کردند .حاال دیگر همه مقدمات فراهم شده بود.
نگاهیبهساعتانداختندودرحالیکهداخلهر
خودرودونفرازتبهکارانمخوفنشستهبودندبه
سویبزرگراهشهیدشوشتریحرکتکردندتادر
محلعوارضیمنتظراتوبوسسفیدرنگبمانند.
اطالعات تبهکاران بسیار دقیق بود به گونه ای
که چند دقیقه بعد اتوبوس سفید رنگ در حالی
که سکوت فضای صبحگاهی را می شکست از
عوارضی عبور کرد .سرنشینان خودروهای پژو
نیز که با بودن مسافران داخل اتوبوس اوضاع را
مناسب نمی دیدند با فاصله حدود  500متری
به تعقیب اتوبوس پرداختند تا این که اتوبوس در
اطراف پایانه مسافربری و در نزدیکی بولوار عدل
خمینی(ره) متوقف شد .در این هنگام هشت
چشم تبهکار حرکات و رفتارهای راننده اتوبوس
را زیر نظر گرفته بود .دزدان مسلح می دانستند
که قرار است فردیبرای تحویل محمولهسنگین
طالهابهرانندهمراجعهکند.اینانتظارزیادطول
نکشید چرا که راننده و سرنشین یک دستگاه
پراید منتظر اتوبوس بودند و به محض پیاده شدن
مسافرانرانندهپرایدکناراتوبوسرفتودرحالی
ساک حاوی 9کیلو و 300گرم طالی ذوب شده
را تحویل گرفت که راننده اتوبوس سعی می کرد
استرس و نگرانی خود را پنهان کند .با وجود این
«احمد» راننده  35ساله پراید ،محموله طال را به
سرنشین 20سالهدادوبهطرفکارگاهطالسازی
حرکتکرداماوقتیبهدلیلمسدودبودناطراف
میدان ،از دوربرگردان بولوار نامجو وارد بزرگراه
شد ،ناگهان از آینه خودرو ،پژو پارس سفید رنگی
را دید که او را تعقیب می کند .راننده 35ساله که
احساسترسکردهبودبانگرانیپدالگازرافشرد
تابهمیدانالغدیررسیدولیدریکلحظهپژوازاو
سبقت گرفت و مسیر حرکتش را سد کرد اما به

کردندوناامیدانهبهپلالغدیربازگشتندجاییکه
پژویسفیدرنگرویجدولحاشیهبزرگراهباقی
مانده بود .گزارش اختصاصی خراسان حاکی
است ،با حضور نیروهای کالنتری در محل وقوع
حادثه،تحقیقاتمقدماتیآغازومشخصشدکه
پژو پارس سفید رنگ یک روز قبل از وقوع سرقت

انتظامی رئیس پلیس خراسان رضوی در چند
شاخه اطالعاتی و عملیاتی به پیگیری پرونده
تبهکارانمسلحبپردازند.هنوزساعتیازدستبرد
مسلحانه نگذشته بود که کارآگاهان ،خودروی
پژو پارس نقره ای را در منطقه سیدی مشهد پیدا
کردندکهرهاشدهبودامابررسیهایاولیهطبق

فرضیه دقیق کارآگاهان نشان داد که خودروی
مذکورنیزسرقتیوچندساعتقبلمورددستبرد
قرار گرفته است .در عین حال با اثر بــرداری از
خودروی سرقتی ،سالح وینچستر از زیرصندلی
آنکشفشدواینخودرویآسیبدیدهنیزبهمقر
انتظامیانتقالیافت.
بنابرگزارشاختصاصیخراسان،جلسهتجزیهو
تحلیلاینجرممسلحانهکهموجبایجاد
وحــشــت در م ــردم
شدهبود،دقایقیبعد
از اینماجرابهریاست
سرهنگ شفیع زاده
در اداره جنایی پلیس
آگــاهــی بــرگــزار شــد و
فرضیه هــای پلیس با
چهره نگاری فــوری از
متهمان فـــراری مــورد
بـــررســـی هــــای دقــیــق
قرار گرفت .کارآگاهان
با توقیف اتــوبــوس و استفاده از ردیــابــی های
تخصصی به سرنخ هایی دست یافتند که نشان
می داد تبهکاران مسلح از طریق صحبت های
راننده اتوبوس از ماجرای حمل طالهای ذوب
شده ،مطلع شده و این نقشه شوم را زیرکانه طرح
کرده اند .کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت های
مسلحانه پلیس آگاهی ،باجمع آوری مستندات
انکارناپذیر موفق شدند روز بعد از این ماجرا،
چهار متهم پرونده را شناسایی کنند که دوتن از
آنان در منطقه قاسم آباد حضور داشتند بنابراین
کارآگاهان در دو عملیات جداگانه و ضربتی

درحالی که توسط سرهنگ غالمی ثانی هدایت
می شدند ،دو متهم به نام های سهیل و امیر را
دستگیر کردند و به اتاق بازجویی اداره جنایی
انتقالدادند.
متهمان که ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی
بــودنــد ،در نهایت با مشاهده دالیــل مستند و
انکارناپذیر کارآگاهان ،لب به اعتراف گشودند
وبهتشریحماجرایسرقتمسلحانهپرداختند.
یکیازمتهماندربازجوییهایتخصصیگفت:
وقتی خودروی سرقتی پژو نقره ای را در منطقه
سیدی رها کردیم ،هر چهار نفر سوار بر خودروی
من شدیم که در همان منطقه پارک کرده بودم.
سپس به طرف منزل آباد رفتیم و طالها را که به
صورت شمش درآمده بود ،درون منزلی مخفی
کردیماماروزبعداحتمالدادیمکهپلیسردطالها
را بزند و ما را دستگیر کند ،بنابراین نقشه دیگری
کشیدیم.طالهاراازآنجابهباغپدر«امیر»(یکی
ازمتهماندستگیرشده)درمنطقهشاندیزبردیمو
آنجازیرخاکمخفیکردیم.گزارشاختصاصی
خراسان حاکی است ،گروه عملیاتی کارآگاهان
بیدرنگوباهماهنگیقضاییبهباغمذکوررفتند
وطالهارااززیرخاکبیرونکشیدند.
ایــن گــزارش حاکی اســت ،با صــدور دستورات
ویژهای از سوی بازپرس محمودی (قاضی شعبه
 901دادســرای عمومی و انقالب) ،تحقیقات
گستردهبرایدستگیریمتهمانفراریدرحالی
آغاز شده است که بررسی ها برای کشف زوایای
پنهاناینپروندهسرقتمسلحانههمچنانادامه
دارد .بنابر گــزارش خراسان ،سکاندار امنیت
خراسان رضوی نیزضمن قدردانی از تالش 72
ساعته و بی وقفه کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی ،به رونــد پیچیده اطالعاتی این پرونده
اشــاره کرد و گفت :حمل طال با اتوبوس آن هم
بدونرعایتنکاتامنیتی،بهیقینموجبوسوسه
مجرمان و تبهکاران می شود که باید بنکداران و
طالفروشان با همکاری اتحادیه ها ،برنامه هایی
رابرایپیشگیریازوقوعچنینجرایمخطرناکی
طرحریزیکنند.سردارمحمدکاظمتقویازسوی
دیگربهمجرمانوخالفکاراننیزهشدارداد:یقین
بدانید که در صورت ارتکاب جرایم مخل امنیت
عمومی ،پلیس مجرمان را از هر سوراخی بیرون
می کشد و به دستگاه عدالت تحویل می دهد به
طوری که مجازات های سنگینی در انتظار آنان
است.
وی افزود:پس قبل از هرگونه ارتکاب جرم ،ابتدا
به عاقبت آن بیندیشید و دست از اعمال خالف
بردارید .سردار تقوی همچنین با تقدیر از صدور
دستوراتویژهقضاییبرایدستگیریاعضایاین
باند تصریح کرد :عملیات پلیس برای ریشهیابی
اینپروندهادامهدارد.

9
در امتداد تاریکی

سرگذشتمادرعاصی
ودخترسرکش!
سرگذشتمنبهاندازهایتاسفبارورقتبرانگیز
اســت کــه دیگر تحمل خالفکاری هــا و سقوط
دخترانم در منجالب فساد را ندارم و نمی توانم
سرکشی و یکه تازی های آن ها را تاب بیاورم ،به
گونهایکهدرپارتیهایشبانه...
زن  37ساله که در پی شکایت دختر مطلقه اش
مبنی بر کتک کاری و بیرون انداختن از منزل،
به کالنتری احضار شده بود ،راز سال ها زندگی
فالکت بــارش را فاش کرد و دربــاره سرگذشت
غمبار خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
قاسم آباد مشهد گفت :در یک خانواده 12نفره به
دنیا آمدم .پدرم کارگر ساده امور ساختمانی بود و
بهسختیمیتوانستمخارجزندگیوهزینههای
فرزندانش را تامین کند ،به همین دلیل دقتی در
ازدواج آن ها نداشت و تالش می کرد هر چه زودتر
فرزندانش را عروس و داماد کند .در همین حال
مرا که آخرین روزهــای 16سالگی را سپری می
کردم به عقد یکی از بستگان دورش درآورد .تا به
خود آمدم خیلی ساده و راحت مراسم عقدکنان
و جشن ازدواج برگزار شد و من در مدت کوتاهی
زندگی مشترکم را با «اسکندر» آغاز کردم ،اما او
جوانی رفیق باز بود و هیچ توجهی به من نداشت.
او که بیکار بود ،بیشتر اوقاتش را با دوستانش می
گذراند و هیچ نفقه ای برای مخارج زندگی به من
نمی داد .وقتی دیرهنگام به خانه می رسید ،بوی
زننده مشروبات الکلی در فضای اتاق می پیچید.
او از حالت طبیعی خارج می شد و اعتراض هایم را
بامشتولگدپاسخمیداد.شرایطسختزندگی
ام به جایی رسید که دیگر تحملم را از دست دادم
و در دوراهــی طالق یا ادامه زندگی باقی ماندم،
چرا که با گرفتن طالق و بازگشت به خانه پدرم بر
بدبختیهاومشکالتمافزودهمیشد.درحالیکه
بااینتردیددستوپنجهنرممیکردم،متوجهشدم
باردارهستمودیگرمجبوربهادامهزندگیبودمولی
«اسکندر»کهبارفیقبازیهایشدرگیراعتیادشده
بود،روزگاررابرمنتلخترکردوخودشآلودهخرده
فروشیموادمخدرشد .چندروزبعدازبهدنیاآمدن
دخترم ،در حالی که هنوز دوران نقاهتم را سپری
می کردم ،همسرم به جرم حمل و نگهداری مواد
مخدر دستگیر و روانه زندان شد .دیگر تردیدهایم
از بین رفت و با گرفتن طالق غیابی به خانه پدرم
بازگشتم .مشکالت خانواده پدری ام از یک سو و
گرفتاریمالیمنبرایسروساماندادن«نفیسه»
ازطرفدیگر،مرابهفکرازدواجمجددانداخت،چرا
که احساس می کردم باید سرپناهی برای خود و
دخترمپیداکنم.اینبودکهچندماهبعدبایکجوان
تبعهافغانستانآشناشدموتصمیمبهازدواجگرفتم.
«سلیمان»یکیازدوستانپدرمبودکهازچندسال
قبل به طور غیرمجاز در ایــران سکونت داشت.
اگرچه او هم آلوده به مواد مخدر بود و کنار پدرم
کارگری می کرد اما حاضر شد سرپرستی دخترم
رانیزبپذیردومنازاینموضوعخوشحالبودم.
خالصه ،به عقد سلیمان درآمدم و زندگی جدیدم
را در حالی آغــاز کــردم که او همان درآمــد اندک
کارگری را صرف مخارج زندگی می کرد ولی از
آن جایی که سرنوشت من به تاریکی و تباهی گره
خورده بود ،او نیز دست بزن داشت و با هر بهانه ای
کتکم می زد .سکونت غیرمجاز او در ایران موجب
شده بــود از بسیاری امکانات اجتماعی محروم
باشد .به همین دلیل با عصبانیت و پرخاشگری
عقدههایبیرونازمنزلرابرسرمنخالیمیکرد.
امامنهمچنانمجبوربهسکوتبودم.اینزندگی
نیز مدت زیادی دوام نداشت چرا که همزمان با به
دنیاآمدندختردیگرم،اونیزبهافغانستانبازگشت
و مرا طالق داد .حاال من مانده بودم و دخترانی که
آیندهآنهانگرانممیکرد.
خالصه از پا ننشستم و برای سعادت و خوشبختی
دخترانمتالشکردم.باآنکهنفیسهونسیمناتنی
بودند ولی نگذاشتم این موضوع تاثیری بر زندگی
آنهابگذارد.باالخرهچندسالبعدنفیسهدرحالی
که به دختری سرکش و ناسازگار تبدیل شده بود
با اصرار عمه اش به عقد خواهرزاده شوهر سابقم
درآمد و به خانه بخت رفت .نفیسه مرا ترک کرد و
هیچوقتسراغیازمننگرفتچراکهنزدخانواده
پدری اش زندگی می کرد اما یک سال قبل به طور
ناگهانیبهسراغمآمدومدعیشدازهمسرشجدا
شده است! من هم دخترم را با آغوش باز پذیرفتم
ولی او به زنی رفیق باز و خوش گذران تبدیل شده
بود .دیگر همواره در شب نشینی ها و پارتی ها
شرکت می کرد و در حالی که با کشیدن سیگار و
نوشیدن مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشت،
سحرگاهواردخانهمیشدوتابعدازظهرروزبعدمی
خوابید.اودخترکوچکوسادهوبیآالیشدیگرمرا
نیزباخودشهمراهکردهبودوبهپارتیهامیبرد.
بارها از او خواستم خواهرش را به تباهی نکشاند و
منزلمراترککندولیبامندرگیرمیشدتاجایی
که هنگام درگیری سرش به مبل خورد و زخمی
شد .حاال هم نمی خواهم دختر دیگرم نیز قربانی
وسوسههایشیطانیخواهرششودو...
شایان ذکر است ،این پرونده توسط مشاوران زبده
کالنتری و در دایــره مددکاری اجتماعی مورد
بررسیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

