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گزارشدروغینسرقتموتورسیکلترازآدمرباییرافاشکرد
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ن

رویای«دالری»گروگانگیران

عکس از خراسان

سجادپور-عامالنگروگانگیری 200میلیونی
در مشهد که با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی شعبه  903دادســرای عمومی و انقالب
مشهد و با تالش شبانه روزی کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی دستگیر
شدند ،خرید دالر را انگیزه این آدم ربایی هولناک
بیانکردند.
بهگزارشاختصاصیخراسان،عقربههایساعت
از  22شب سی و یکم تیر گذشته بودند که مرد
سانگ یانگ سوار در خیابان صیاد شیرازی ، 28
خودروی شاسی بلند خود را پارک کرد و به داخل
میوهفروشیرفت.در اینهنگامهشتچشمپلید
که او را زیر نظر گرفته بودند در اطــراف به کمین
نشستند و به در میوه فروشی خیره شدند .مرد50
ساله درحالی که پالستیک های پر از میوه را در
دستمیفشرد،ازمیوهفروشیبیرونآمدوبهطرف
خودروی شاسی بلند سفید رنگش رفت اما هنوز
در خودرو را باز نکرده بود که ناگهان چهار جوان به
سوی او حمله ور شدند و راننده را به زور و تهدید با
شوکر ،داخل خودروی «سانگ یانگ» انداختند.
دونفرازمهاجمانکهباماسکبهداشتیچهرهخود
را پوشانده بودند ،در صندلی عقب جای گرفتند و
دیگری پشت فرمان خودرو نشست .رهگذران با
مشاهدهاینصحنهبالفاصلهبهسویخودرورفتند
امامهاجمانازمردمخواستنددخالتنکنند!
آن ها درحالی که فریاد می زدند «موضوع اختالف
مالی و فامیلی است!» از محل دور شدند و به مکان
نامعلومیگریختند!
گزارش خراسان حاکی است ،دقایقی بعد تلفن
پلیس  110به صدا درآمد و شهروندان ماجرای
عجیبآدمرباییرااطالعدادند.باحضورماموران
گشت کالنتری ناجا در بولوار صیاد شیرازی،
بررسی ها از شاهدان عینی آغاز شد اما با توجه به
اهمیتوحساسیتماجراواعالمشکایتخانواده
راننده 50ساله،اینپروندهگروگانگیریباصدور
دستوری از سوی قاضی بازرگانی منش به پلیس
آگاهی خراسان رضوی ارسال شد .بدین ترتیب

سالهبامراجعهبهپلیسمدعیشد:موتورسیکلت
گروهزبدهایازکارآگاهاندایرهمبارزهباآدمربایی
اوراشبگذشتهازمنزلخواهرشدرمنطقهالهیه
و سرقت های مسلحانه به فرماندهی سرهنگ
مشهد سرقت کرده اند! این جوان به کارآگاهان
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی) مامور پیگیری
گفت :شب به منزل خواهرم رفتم و موتورسیکلت
این پرونده شدند .کارآگاهان در اولین مرحله از
را در حیاط آن ها گذاشتم اما روز بعد که برای
اقدامات پلیسی خود که زیر نظر مستقیم قاضی
بردن موتورسیکلت رفتم
شعبه  903دادســـرای
دیدم سرقت شده است!
عمومی و انقالب مشهد
بــه گــــزارش خــراســان،
انجام می شد ،به بازبینی
ایــن جــوان  21ساله که
مجدد از محل آدم ربایی
«احــمــد» ن ــام دارد ،در
پرداختند .بررسی های
پاسخ به چند سوال فنی
مقدماتی حکایت از آن
و تخصصی کارآگاهان
داشـــــت کـــه خـــــودروی
دچــار تناقض گویی شد
ش ــاس ــی بــلــنــد ســانــگ
و بــه همین دلیل وی با
یانگ احتماال به گروگان
دستور مقام قضایی مورد
گیران تعلق داشته است
بازجویی هــای دقیق تر
و با استفاده از آن دست
قرار گرفت .از سوی دیگر
به ارتکاب جرم زده اند اما
کارآگاهان با راهنمایی
اظهاراتیکیازشاهدان
هـــای قــاضــی بــا تجربه
عینی این فرضیه پلیسی
دادســـــــرای عــمــومــی و
را منتفی کرد .این شاهد
شوکر مورد استفاده گروگان گیران
انقالب ،شیوه رصدهای
صحنه بــه کــارآگــاهــان
اطالعاتی را تغییر دادند
گــفــت :وقــتــی جــوانــی
وبهسرنخهاییازعامالن
حــدود  24ساله پشت
گروگان گیری رسیدند
فــرمــان خ ــودرو نشست
گروگان
ساعت
48
ربایان
آدم
چـــرا کــه صــبــح روز سه
چند بــار آن را خاموش
شنبه یکم مــرداد ،فردی
کرد به طوری که گویی  50ساله را در کانال آب های
با خانواده مرد گروگان
رانــنــدگــی بــا خ ــودروی
کشاورزی حبس کردند
تماس گرفت و تقاضای
دنــده اتوماتیک را بلد
واریز مبلغ  200میلیون
نبود! بنابراین گزارش،
تومان وجه نقد به حساب بانکی گروگان را کرد.
کارآگاهان در پی سرنخ های دیگری از این ماجرا
بنابراینگروهویژهکارآگاهانبهسرپرستیکارآگاه
بودند که در ادامه تحقیقات به وجود یک دستگاه
افتخاری وارد مرحله عملیاتی شدند که نتیجه
موتورسیکلت هوندا در محل پی بردند اما بررسی
تحقیقات شبانه روزی آنان نشان می داد گروگان
سوابق آن نشان می داد که موتورسیکلت مذکور
گیران از بستگان احمد (مالک موتورسیکلت)
سابقه سرقت در پلیس نــدارد ،به همین دلیل
هستند.اینگونهبودکهبابهدستآمدناینسرنخ
کارآگاهانکهبهوجوداینوسیلهنقلیهدرمحلآدم
مهم ،احمد چاره ای جز اعتراف نیافت و به ناچار
ربایی مشکوک شده بودند ،آن را به مقر انتظامی
ماجرایسرقتموتورسیکلتراداستانیساختگی
انتقال دادند .تا این که صبح روز بعد جوانی 21
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فرارازچنگمزاحم!

بیان کرد و گفت :شب در منزل خواهرم بودیم که
برادر و خواهرزاده ام از من خواستند تا مرد میان
سالسانگیانگسواررازیرنظربگیریم!آنهامی
خواستند از آن مرد پولدار اخاذی کنند! من هم دو
روز رفت وآمدهای او را زیرنظر گرفتم و اطالعات را
به برادرم دادم تا این که شب حادثه او را با استفاده
از شوکر ربودند! گــزارش اختصاصی خراسان
حاکی است ،در پی اعترافات این متهم  21ساله
بالفاصله کارآگاهان وارد عملیات سری شدند.
آغاز این عملیات در حالی بود که گروگان گیران
درجریانبازداشتیکیازعواملخودقرارگرفتند
و از ترس دستگیری ،مرد  50ساله را در نزدیکی
محل سکونت اش رها کردند .با وجود این با تهدید
بهمرگازاوخواستندتامبلغ 100میلیونتومانبه
حساببانکیخودشواریزکندچراکهکارتبانکی
ورمزآنرااز«م»(گروگان)گرفتهبودند!
بارهاشدناینمتهم،گروگانگیرانسعیکردند
مبلغ 50میلیون تومان موجودی حساب گروگان
را نیز برداشت کنند اما قبل از آن کارآگاهان با
صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی،
حساب او را مسدود کرده بودند! بنابراین گزارش،
کارآگاهان که دیگر همه عوامل گروگان گیری و
مخفیگاههایآنانراشناساییکردهبودند،دریک
عملیاتسحرگاهیهمهآنهارادربولوارابوطالب
و قاسم آباد دستگیر کردند و سپس خودروی مرد
 50سالهرانیزازداخلیکانبارسولهدرزمینهای
کشاورزیبیرونکشیدند.
متهمان این پرونده که با دستور قاضی سلطانی
(معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) در شعبه
 903دادسرای عمومی و انقالب و زیرنظر قاضی
بازرگانیمنشموردتحقیقاتتخصصیقرارگرفته
بودند،اعترافکردند،قصدداشتهاندبامبلغیکه
ازگروگانگیریبهدستمیآورندازدورهگردهای
دالرفروش،مقداریدالربخرند!
آن ها همچنین معترف شدند ،گروگان را حدود
 48ساعت داخل کانال آب زمین های کشاورزی
نگهداری می کردند و دهان و دست و پاهای او را
بسته بودند! بررسی های بیشتر درباره ماجرای
عجیب آدم ربایی با دستورات محرمانه قاضی
بازرگانی منش توسط کارآگاه شیدایی (افسر
پرونده)همچنانادامهدارد.

باآنکهچهارسالاستازهمسرمطالقگرفتهامو ازفرزندانمرابطهمناسبیباپدرشاننداشتند.این
بهتنهاییزندگیامرامیگذرانماماهمسرسابقم اختالفات به جایی رسید که صابر دو پسر بزرگم
مدام برایم ایجاد مزاحمت می کند به طوری که را از خانه بیرون انداخت و دیگر به منزل راه نداد.
یکیازآندوبهمعتادیکارتنخوابتبدیلودچار
دیگرتحملرفتارهایزنندهاشراندارمو...
این ها بخشی از اظهارات زن  57ساله ای است سرنوشتاسفباریشد.دیگریهمدریکسانحه
کهبرایشکایتازهمسرسابقاشواردکالنتری تصادف دچار ضربه مغزی شد و مدتی بعد جان
شدهبود.اودرحالیکهبیانمیکردچارهایجز سپرد.اینمصیبتهاضربهروحیشدیدیبهمن
پناه بردن به قانون نداشتم ،دربــاره سرگذشت وارد کرد .هیچ گاه همسرم را در کنار خودم حس
خــود به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد نمیکردم.روابطماهرروزبهسردیمیگراییدو
مشهدگفت:دریکیازشهرهایکوچکخراسان اختالفات مان بر سر موضوعات گوناگون شدت
رضویبهدنیاآمدم.پدرمبادستفروشیزندگی می گرفت تا این که حدود هشت سال قبل از این
را می گذراند و من هم در کنار مادرم خانه داری وضعیتخستهشدموتصمیمبهطالقگرفتم.
میآموختمتااینکهدر 10سالگیمراپایسفره خالصه چهار ســال از پله هــای دادگستری و
عقد نشاندند .آن زمان دختری خردسال بودم و کالنتری باال و پایین رفتم تا این که درنهایت مهر
حتی معنی ازدواج را هم نمی فهمیدم ،با وجود طالقشناسنامهامرارنگیکرد.بعدازاینماجرا
این ازدواج در سن و سال پایین بسیار مرسوم بود یک واحد آپارتمانی رادر حاشیه شهر اجاره کردم
و بیشتر دختران مانند من بی سواد بودند چرا که تا در کنار فرزندانم زندگی کنم و مراقب اوضاع و
تحصیلدخترکاریناپسندجلوهمیکرد.خالصه احوالزندگیآنانباشمچراکهدوتنازفرزندانم
فرزند اولم به دنیا آمد که بعد از آن ازدواج من و نیز در طبقات دیگر همین ساختمان به زندگی
«صابر»بهطوررسمیبهثبترسیدچراکهبهخاطر خود ادامــه می دادنــد .با وجــود این هیچ گاه از
سنکممعموالاسنادعقدوازدواجغیررسمیبود مزاحمت های صابر در امان نبودم .او به بهانه
وبهطورقانونیدردفاترازدواج،ثبتنمیشد.در دیداربافرزندانشواردمنزلمنمیشدوهمواره
عین حال تا چشم باز کردم شش فرزند قدم و نیم مانند گذشته امر و نهی می کرد که چه کارهایی
قد اطرافم را گرفته بودند و من آن قدر با فرزندانم انجام بدهم و چه کارهایی انجام ندهم .مزاحمت
درگیر بودم که چیزی از زندگی نمی فهمیدم .های او به حدی بود که حتی می ترسیدم برای
همسرم دست بزن داشت و همواره مرا کتک می آبیاری درختان به باغ مشارکتی خودمان بروم.
زد به گونه ای که اگر یک روز کتک نمی خوردم آن باغ را من و پسرم با مشارکت پدرش خریده
آن روز خوشبخت ترین زن روی زمین بودم .آن بودیم ولی بعد از ماجرای طالق به خاطر این که
زمان فروش مشروبات الکلی آزاد بود و «صابر» نه صابر جا و مکانی نداشت و پدرش نیز او را طرد
تنها مشروب می نوشید و مواد مخدر مصرف می کرده بود ،در اتاقک داخل باغ روزگار می گذراند
کرد بلکه از نظر اخالقی نیز دچار فساد شدید تا حداقل سرپناهی داشته باشد ،به همین دلیل
بود و اوقات بیکاری اش را با زنان بی بند و بار می من هیچ وقت جرئت نکردم به آن باغ سر بزنم .تا
گذراند تا این که در آغاز انقالب به ناچار مصرف این که چند شب قبل مهمان شهرستانی داشتم
مشروبات الکلی را کنار گذاشت اما عادت های که از آشنایان خانوادگی ما بودند .من از دیدن آن
زشت دیگرش را ترک نکرد .درحالی که شرایط ها بعد از چند سال در پوست خودم نمی گنجیدم
مالیمناسبینداشتیمودراوایلانقالبازطریق و در حال پذیرایی از آن ها بودم که ناگهان صابر
شوراهایمحلیقطعات300متریزمینثبتنام وارد منزلم شد و همه مهمانانم را از خانه ام بیرون
میکردند،منهمشناسنامههارابرداشتموقطعه کرد .با سروصدای من پسرم از طبقه باال نزد من
ایازآنزمینهاراگرفتم.بعدازآنبودکهبااندک آمد و با دیدن این وضعیت آن قدر شرمنده شد که
مبلغی یک اتاقک با سختی و بدبختی ساختیم و مرا مجبور کرد تا به جرم ایجاد مزاحمت از پدرش
در آن زمین که آن زمان تقریبا بیابان بود زندگی شکایت کنم و . ...شایان ذکر است به دستور
می کردیم .هیچ گونه امکانات رفاهی نداشتیم و سرهنگ زمینی (رئیس کالنتری سپاد) صابر
مندرزمستانهاییخبندانوسردفرزندانمرابه به کالنتری دعوت شد تا پرونده آن ها در دایره
آغوشمیگرفتموبهمدرسهمیبردمتااینکهآن مددکاری اجتماعی مــورد بررسی و رسیدگی
هاآرامآرامقدکشیدندوبزرگشدنداماهیچکدام قرارگیرد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی


سبزاستاد
چراغ
بهاحتمالبخششنجفی
  بـــــرادر مــیــتــرا اســتــاد-
مقتول -در جدیدترین
اظهار نظر خود ،احتمال
رضــــایــــت را بــــه طـــور
صـــددرصـــد رد نــکــرد.
همزمان بــا انتشار خبر
صـــــدور حــکــم قــصــاص
مــحــمــد عــلــی نــجــفــی در
برخی سایتهای خبری،
قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگــاه
کیفری،وکالیمتهموخانوادهدوطرفپرونده
صدور رأی را تأیید نکردند و در این باره ابراز
بیاطالعی کردند.به گزارش رکنا ،مسعود
استاد برادر مقتول هم در این باره گفت :از
صدور رأی اطالعی ندارم؛ برای ما ابالغیهای
نیامدهودرجریانصدوراینحکمنیستم.
همچنانخواهانقصاصهستید؟
بله.همچنانقصاصمیخواهیم.
گاهی اوقـــات بـهجــای قصاص میتوان
راههای دیگری را امتحان کرد که هم برای
شماوهمبرایمقتولآثارماندگارتریبهجا
میگذاردآیابهآنهافکرکردهاید؟
به عنوان مثال بهجای قصاص به ساخت
آسایشگاه ،مدرسه ،شیرخوارگاه و کارهای
عامالمنفعهفکرنکردهاید؟
منتابهحالبهاینموضوعفکرنکردهام.البته
فکرخوبیاستومناعتقاددارمکهکارخیربه
آرامش روح خواهرم کمک میکند .روی این

موضوعفکرمیکنم.
پـــس امـــکـــان تغییر
نظرتان وجود دارد؟
نمیدانم ولی اگر روزی
بــخــواهــم تغییر عقیده
بدهم که البته احتمالش
یــک درص ــد اســت شاید
شـــرط بــخــشــش مــا ایــن
باشد که بــرای کمک به
زنان بدسرپرست و بیسرپرست کاری انجام
دهــد .وقتی یک نفر اشتباهی را مرتکب
میشود ،باید با زبان عذرخواهی صحبت
کند نه این که وکیل معزولشان تهمت بزند.
من از ایــن قضیه نمیگذرم .اگــر رضایت
دهیم میگویند باج گرفتند و رضایت دادند.
بــه هــر حــال آقــای نجفی در دادگـــاه بــا من
صحبتکردندوبهروحپدرشانقسمخوردند
که قصدشان کشتن خواهرم نبوده است.
حتی چندین بار به مادرم گفتند واقع ًا امانت
دار خوبی نبودم و شما سفارش دخترتان را
کرده بودید .پدر و مادر و خواهرزادهام رأی –
چه قصاص چه بخشش -را به من سپردهاند.
  همزمان محمود حاجیلوئی وکیل اولیای
دم میترا استاد هم در گفت وگو با فارس،با
اشــــاره بــه ای ــن مطلب کــه حــکــم در حــال
انشاست گفت :رأی محمدعلی نجفی به
صورت رسمی صادر نشده و از شعبه دادگاه
به ما ابالغ نشده است.

ازمیانخبرها

قتل جوانکرمانی
دریکنزاعسادهخیابانی
توکلی-فرماندهانتظامیاستانکرمانگفت:درپی
گــزارش وقــوع یك فقره قتل براثرنزاع ودرگیری
دریكی ازمحالت شهركرمان،بالفاصله ماموران
كــانــتــری۱۹بــه محل حــادثــه اعـــزام شدند.به
گزارش خبرنگارما ،سردارناظری افزود:ماموران
درصحنه جنایت متوجه شدند براثرنزاع لفظی
بین دو جــوان یکی ازآن ها دیگری رازخمی کرد
که این فرد در بیمارستان جان باخت.وی بیان
کرد:درادامه،مامورانانتظامیبااشرافاطالعاتی
و انجام اقــدامــات پلیسی و اطالعاتی قاتل را در
كمترازیک ساعت به همراه شش نفردیگرکه دراین
قتل مشارکت داشتند،دستگیركردند .ســردار
ناظری خاطرنشان کرد :این متهم به مقرانتظامی
منتقلشدوبهعملارتکابیخودکهتنشدریكنزاع
سادهبود،اعترافكردوبهمرجعقضاییتحویلشد.

راهزن مسلح دستگیرشد
توکلی  -فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج
ازدستگیریسارقمسلحطالوزیورآالتدرعملیات
شبانه پلیس این شهرستان خبرداد .به گزارش
خبرنگارما ،سرهنگ بهرامی گفت :این متهم به
شــش فــقــره ســرقــت مسلحانه امــــوال شخصی
ازجمله طالووجه نقد اعتراف کرد.وی یادآورشد:
در تحقیقات و بازجویی ها مشخص شد متهم با
همدستی دو نفردیگرنیمه های شب درمحورها
وحاشیه جاده ها اقدام به راه بندان ،اخاذی ،ایجاد
رعبووحشتوزورگیریمیکردندکهتالشبرای
دستگیریاینمجرماننیزادامهدارد.

