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ماجرایباندمخوف « گربهموطالیی! »
پلیس به زورگیری های رسیایل از زانن مسافر در مهشد اپیان داد

ســجــادپــور -کــارآگــاهــان پلیس آگاهی
خراسان رضوی در حالی یک باند خطرناک
زورگیری را متالشی کردند که بررسی ها
نشان می داد ،ایــن باند شاخه دیگری از
شبکه مخوف «گربه های وحشی» است که
تابستان سال  98هنگام زورگیری های
وحشتناک ،جوانی را به قتل رساندند و
اکنون برادر قاتل با تشکیل باند
معروف به «گربه مو طالیی» به
زورگــیــری از زنــان مسافر روی
آورده است.
به گزارش اختصاصی خراسان،
دوم اردیبهشت بود که زنی میان
سال وحشت زده و هراسان با
پلیس تماس گرفت و پــرده از
یک ماجرای زورگیری مخوف
بــــرداشــــت .او بـــه نــیــروهــای
انتظامی گفت :در پلیس راه
قاسم آباد منتظر تاکسی بودم
که یک دستگاه پراید مقابلم
ایــســتــاد .مــن هــم بـــدون توجه
به ایــن که ممکن اســت در دام
تبهکاران بیفتم ،در صندلی
عقب نشستم ولــی هنوز رانــنــده خــودرو،
مسیر زیــادی را طی نکرده بــود که جوان
دیگری هم به عنوان مسافر سوار پراید شد
و در صندلی جلو نشست .در همین حال
ناگهان خــودرو تغییر مسیر داد و من تیغه
چاقویی را زیــر گلویم احساس کــردم که
مسافر تازه وارد مرا با آن تهدید کرد .آن ها
با تهدید به مرگ طالهایم را ربودند و مرا در
همان مکان رها کردند .هیچ کاری از دستم
ساخته نبود چرا که درهای پراید قفل شده
و من بــرای حفظ جانم چــاره ای جز دادن
طالهایم نداشتم ،با این حال فقط موهای
طالیی رنگ راننده پراید در خاطرم باقی
مانده است! به گزارش خراسان ،چند روز
بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که حادثه
دیگری در منطقه الهیه مشهد رخ داد .در این
ماجرا نیز سرنشینان یک دستگاه پراید زن
جوانی را که به عنوان مسافر سوار خودروی
آن ها شده بود ،به جاده خاکی کشاندند و با
بیهوش کردن زن جوان با استفاده از پنبه
های آغشته به مواد بیهوشی ،گوشواره ها

و گوشی تلفن او را ربودند .با آن که در این
ماجرا زورگیران از مواد بیهوشی استفاده
کرده بودند اما زن جوان که از مرگ نجات
یافته بود ،مشخصات مشابهی را به پلیس
داد که با زورگیران منطقه پلیس راه قاسم
آباد مطابقت داشــت .این در حالی بود که
زورگیران مخوف هنگام بستن در پراید،

داد که بر حساسیت پرونده افزود.
به دنبال وقــوع زورگــیــری هــای مخوف از
زنان مسافر ،گروهی از کارآگاهان ورزیده
دایــره مبارزه با جرایم خشن ،با نظارت و
هدایت مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده
(رئــیــس پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی)
بــه تــجــزیــه و تحلیل ه ــای کــارشــنــاســی و

دست زن جوان را شکسته بودند که نتوانسته
بود از الی در خودرو بیرون بکشد! بنابراین
گــزارش ،هنوز تحقیقات بــرای شناسایی
اعضای ایــن باند زورگــیــری ادامــه داشت
که سومین و چهارمین زورگــیــری مشابه
از زنان مسافر در بولوار پیروزی مشهد رخ
داد و زورگیران مخوف زیــورآالت و گوشی
تلفن و وجــوه نقدی طعمه های خود را به
سرقت بردند .همزمان با سریالی شدن
ماجرای زورگیری از زنان که در همه آن ها
از یک جوان «موطالیی» نام برده می شد،
سردار محمدکاظم تقوی (فرمانده انتظامی
خراسان رضــوی) شخصا وارد ماجرا شد و
دستورات ویژه ای را برای دستگیری اعضای
این باند خطرناک صادر کرد که دیگر به باند
«گربه موطالیی» معروف شده بودند .با توجه
به اهمیت موضوع ،این پرونده ها به پلیس
آگاهی خراسان رضوی ارسال شد تا ماجرا
به صــورت تخصصی پیگیری شــود امــا در
همین هنگام پنجمین و ششمین زورگیری
مشابه نیز در بولوار شهید فکوری مشهد رخ

اطالعاتی پرداختند .آنان پس از تشکیل
جلسه تخصصی و بررسی همه ابعاد و جوانب
زورگیری های مذکور ،شبانه وارد تحقیق
میدانی درباره آخرین زورگیری شدند که زن
مسافر زیورآالتی به همراه نداشت و اعضای
باند «گربه موطالیی» فقط از کارت عابر بانک
مسافر برای خرید پیتزا و ساندویچ استفاده
کرده بودند .با توجه به تاکیدات فرمانده
انتظامی خــراســان رضـــوی ،تــاش های
کارآگاهان درحالی بــرای یافتن سرنخی
از اعضای این باند ادامه یافت که خودروی
پراید سارقان شناسایی شد ولــی یکی از
شماره های آن مخدوش بود.
با این حال ،تحقیقات گروه ویژه کارآگاهان
به سرپرستی سرهنگ «جواد میش مست»
(رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن) وارد
مرحله جــدیــدی شــد  .بــا آن کــه همه این
زورگیری ها در فاصله زمانی حدود دو هفته
رخ داده بود ،نیروهای عملیاتی به حالت
آماده باش درآمدند و تحقیقات میدانی را
در همه ساعات شبانه روز و در چند شاخه

اطالعاتی و عملیاتی ادامه دادند تا این که
جوان «موطالیی» با استفاده از شگردهای
فنی و تخصصی شناسایی شد.
کارآگاهان در ادامه رصدهای اطالعاتی،
عضو دیگر باند را نیز شناسایی کردند که به
«هادی غول» معروف بود.
گزارش خراسان حاکی است :با جمع آوری
اطــاعــات و اســنــاد و مــدارک
مستند ،مخفیگاه اعضای این
باند در بولوار توس و شاهنامه به
محاصره درآمد و کارآگاهان در
چندعملیاتضربتیوهماهنگ
با نظارت رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضــوی ،موفق شدند
دو عضو اصلی و مالخر لــوازم
سرقتی را دستگیر کنند .در
بازرسی از مخفیگاه زورگیران
مــعــروف بــه «گــربــه موطالیی»
بیش از یک میلیارد ریال طال و
زی ــورآالت سرقتی زنــان کشف
و ضبط شــد .ایــن متهمان که
بــه مقر انتظامی منتقل شده
بودند در حالی راز زورگیری
های باند مخوف «گربه موطالیی» را فاش
کردند که بررسی ها نشان داد سرکرده
این باند برادر جوان قاتلی است که در سال
 98شبکه مخوف «گربه های وحشی» را
هدایت می کرد .او هنگام زورگیری از یک
جوان  21ساله در بولوار امامیه  ،81وی
را با ضربه چاقو به قتل رساند و پس از آن با
صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی
کاظم میرزایی (قاضی ویــژه قتل عمد در
زمــان حادثه) همه اعضای شبکه مخوف
«گربه های وحشی» در چنگ قانون گرفتار
شدند اما برادر سرکرده این شبکه به همراه
یک جوان موطالیی ،باند زورگیری از زنان
مسافر را تشکیل دادند و به زورگیری از زنان
مسافر روی آوردنــد که آنان نیز به چنگال
عدالت سپرده شدند.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،بررسی
هــای ویــژه دربـــاره جرایم احتمالی دیگر
اعضای باند معروف به «گربه مو طالیی»
با صدور دستورات قضایی همچنان ادامه
دارد.
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در امتداد تاریکی

روزگار تلخ با درآمد کثیف!
از روزی که فهمیدم نانی که همسرم بر سفره ام می کرد .حدود سه سال از این معاشرت های
می گذاشت ،از راه خرید و فروش مواد مخدر به دوستانه می گذشت که روزی دوست محبوبه
دست می آید ،خیلی تالش کردم تا او را از این مرا برای برادرش خواستگاری کرد .تازه فهمیدم
درآمد کثیف بازدارم ولی همسرم آن قدر کتکم جوانی به نام «براتعلی» که بعضی اوقات به همراه
پسربچه ای دوساله به منزل محبوبه می آمد،
زد که جنینم را سقط کردم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 26ساله بارداری برادر «باران» دوست محبوبه است .در این میان
است که حلقه های نقره ای قانون بر دستانش محبوبه کنارم نشست و قصه ازدواج ناموفق
خودنمایی می کرد .او در حالی که مدعی بود براتعلی را برایم بازگو کرد و مدعی شد باران و
از وجود 7کیلوگرم مواد مخدر در اتاق خواب براتعلی عاشق اخالق و وقار تو شده اند .البته من
منزلش خبری نداشته اســت ،پس از آن که به هم از لحظه ای که براتعلی را دیدم احساس می
ســواالت تخصصی افسران زبــده دایــره مبارزه کردم او جوانی خوش برخورد و مهربان است.
با مــواد مخدر کالنتری سیدی مشهد پاسخ خالصه با آن که باید سرپرستی کودک دوساله
داد ،درباره سرگذشت سیاه خود نیز به مشاور ای را هم قبول می کردم ،دل باخته براتعلی شدم
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت15 :ساله و تصمیم گرفتم ماجرا را برای خانواده ام بازگو
کنم .ولی دیگر خانواده ای نداشتم و خواهران و
بودم که مادرم بر اثر بیماری قلبی از دنیا رفت
و پدرم بعد از مرگ او فقط هشت ماه دوام آورد و برادرانم حتی به تلفن هایم پاسخ نمی دادند .در
به طور ناگهانی سکته کرد چرا که عالقه عجیبی این شرایط و برای آن که حقوق پدرم قطع نشود
به مادرم داشت و در غم از دست دادن او فقط و من همچنان از مزایای آن بهره مند باشم ،فقط
اشک می ریخت .خالصه آن زمان خواهران و به همراه محبوبه و خانواده اش به محضر رفتیم
برادرانم تنها منزل نقلی را که از پدرم به ارث و من به صورت صیغه دایمی (99ساله) به عقد
رسیده بود خیلی زود فروختند و پول آن را بین براتعلی درآمدم .او بالفاصله منزلی اجاره کرد
خودشان تقسیم کردند .در این میان اگرچه و ما زندگی عاشقانه ای را آغاز کردیم .چندماه
سهم بسیار ناچیزی هم به من دادند ولی من که بعد متوجه شدم همسرم به مــواد مخدر آلوده
مجرد بودم سرپناهم را از دست دادم و به ناچار است ولی من که به او عالقه مند بودم ،نه تنها او
در خانه بــرادران و خواهرانم سرگردان شدم ،را منع نکردم بلکه با تشویق و ترغیب همسرم،
چرا که با آن پول حتی امکان رهن یک منزل را خودم نیز پای بساط مواد مخدر نشستم تا به قول
هم نداشتم  .این شرایط زندگی چنان برایم تلخ معروف غم و غصه هایم را فراموش کنم .چند
و زجــرآور بود که فقط دعا می کردم جوانی به سال بعد در حالی که خودم نیز به شدت معتاد به
خواستگاری ام بیاید و مرا از این وضعیت برهاند .مصرف مواد مخدر شده بودم و جنین دو ماهه ای
را باردار بودم ،متوجه شدم که همسرم رفتارهای
وقتی می دیدم خواهرانم مورد سرزنش شوهران
شان قرار می گیرند یا برادرانم باید غرولندهای مشکوکی دارد و پیامک های زیادی رد و بدل می
همسران شان را تحمل کنند ،عذاب وجدان می کند .ابتدا فکر کردم با زنی رابطه نامشروع دارد
گرفتم و در خلوت خودم اشک می ریختم ،آن ها ولی با بررسی آن پیامک ها دریافتم که همسرم
مرا سربار زندگی خودشان می دانستند و من در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت می
آرامــش خانوادگی شان را به هم ریخته بودم .کند .وقتی اعتراض کردم آن قدر کتکم زد که
با این حال ،چــاره ای ندیدم جز آن که زندگی جنینم سقط شد .زمانی که نتوانستم او را از این
مستقلی را آغاز کنم .با همه ترس و وحشتی که کار کثیف بــازدارم ،گزارش خالفکاری هایش
داشتم ،باالخره اتاقی را در منزل یک زوج پیر را به پلیس دادم ولی آن روز ماموران انتظامی
مهربان رهن کردم و به زندگی در تنهایی ادامه چیزی در منزل ما پیدا نکردند .چند ماه گذشت
دادم .با همه احساس امنیتی که در خانه آن زوج تا این که امروز ناگهان ماموران کالنتری وارد
دلسوز داشتم ،شغلی هم با درآمد ناچیز برای خانه شدند و با کشف 7کیلوگرم مواد مخدر در
خودم دست و پا کردم و با حقوقی که به خاطر اتاق خواب ،مرا هم به همراه همسرم دستگیر
پدرم از یکی از ادارات دولتی می گرفتم ،روزگار کردند و ...
می گذراندم .در این میان دوستی پیدا کردم و شایان ذکــر اســت ،با دســتــورات ویــژه سرگرد
با او به معاشرت پرداختم« .محبوبه» هم دوست احــســان رســایــی (رئــیــس کــانــتــری سیدی)
دیگری داشت که گاهی به منزل آن ها رفت و آمد تحقیقات در این باره ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

