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جوالنسارقان؛
حیرتمسئوالن!

عامالن سرقت های خرد ،در حالی همچنان
یکه تازی می کنند و در شهرهای بزرگ مانند
مشهد جوالن می دهند که مسئوالن فقط از
شنیدن آمارهای سرقت یا تعداد دستگیری
سارقان انگشت به دهان می مانند و حیرت
زده می شوند .آخر هفته گذشته و در اجرای

دهمین مرحله از طرح ثامن در مشهد ،فقط
طی  48ساعت  519نفر از سارقان حرفه ای
و سابقهدار دستگیر شدند اما مردم از وضعیت
سرقتهابسیارناراحتوناراضیهستند.این
سرقت ها در مقابل پارک ها ،فضاهای سبز و
حاشیهشهربیشترخودنماییمیکندتاجایی
که شاید کمتر افرادی پیدا شوند که خودروی
آنهاتاکنونمورددستبردسارقانقرارنگرفته
باشد .سرقت های خرد در حاشیه شهر امان
مــردم را بریده است و مسئوالن نیز اقدامی
اساسی و ملی انجام نمی دهند .با گران شدن
مواد مخدر سنتی ،اعتیاد به شیشه و کریستال
در جامعه بیداد می کند و دزدان برای تامین
هزینههایاعتیاد،هیچخودروییراازدستبرد
بینصیبنمیگذارند!دیگرتالشهایشبانه

روزی پلیس هم کارساز نیست چرا که آن ها
هم به شیوه سنتی در جست و جوی سارقان
روزها را سپری می کنند .به راستی چه کسی
باید تجهیزات پیشرفته و دوربین های نظارتی
و اپتیکی را در معابر نصب کند! هزینه ها را
چه کسی باید بپردازد! سوابق متعدد سارقان
دستگیرشدهنشانمیدهدکهراهرابهاشتباه
می رویم و این مجازات ها بازدارنده نیست!
باید مسئوالن و مدیران ارشد کشور طرح نو
دراندازند!مردمدیگرتحملندارند!چرانباید
مجلس شــورای اسالمی بودجه ای را برای
تامین هزینه دوربین های ترافیکی هوشمند
تعیین کند تا هیچ خودرویی با پالک سرقتی
نتواند از مقابل دوربین های شهر بگذرد! چرا
در شهر بزرگی مانند مشهد با ده ها میلیون

زائردوربینهاینظارتیوترافیکیهمپوشانی
ندارندوبهمحضاینکهیکدوربینمحلعبور
سارقیاسارقانرانشانمیدهددوربیندیگر
سیاهوخاموشاست؟بهراستیچهکسیباید
با وجود سرقت هایی که نارضایتی آحاد مردم
را در پی دارد پاسخ گوی بدبینی به پلیس و
دستگاه قضایی باشد؟ اگر سارقان از تاریکی
معابر برای سرقت استفاده می کنند ،پلیس
باید پاسخ بدهد؟ اگر خودروسازان تجهیزات
ایمنی را روی خودرو نصب نمی کنند دستگاه
قضایی باید جواب پس بدهد؟ هدف نگارنده
این سطور که خود از قربانیان متعدد سرقت
است دفاع از دستگاه قضا یا پلیس نیست چرا
که آن ها دو ضلع اصلی این ماجرا هستند
اما همه می دانیم که بــدون بودجه و اعمال

قدرت قوی مدعی العموم برای ملتزم ساختن
نهادها و سازمان هایی مانند شهرداری برای
یاری رساندن به مردم داغدیده از سارقان،
از هیچ جرمی پیشگیری نخواهد شد! ریشه
یابی جرایمی مانند سرقت به بیکاری و اوضاع
اقتصادی هــر جامعه ای بــاز مــی گــردد که
مسئوالن امر باید وارد میدان شوند و یک عزم
ملی برای مبارزه با سارقان ایجاد شود وگرنه
دستگیری 519سارق در 48ساعت نیز هیچ
گرهیازمشکالتاینمردمرنجدیدهنخواهد
گشود.بایددرصدیازهرپروژهبزرگعمرانی
وفضاهایسبزبهنصبتجهیزاتالکترونیکی
پیشرفته اختصاص یابد تا معابر شهری در
امنیت قرار گیرند وگرنه حیرت مسئوالن از
آمارهایسرقتچارهکارنیست!

ابدستگیریعاملجنایتمسلحانهدرمهشدلورفت

ماجرای مهمانی که با گلوله کشــته شــد!
عکس  :خراسان

سجادپور -عامل یک جنایت مسلحانه در
مشهد پس از  16ماه فرار و زندگی مخفیانه،
با تالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی به دام افتاد و به این ترتیب
راز قتل مهمان جــوان فاش شد .به گزارش
خراسان ،این ماجرای دلهره آور پنجم مهر
سال  98زمانی در شهرک نوید مشهد رخ داد
که مشاجرات لفظی چند بــرادر بر سر ارثیه
پدری به جنجال کشید .در این میان دو نفر از
برادرها سوار بر موتورسیکلت به منزل ارثیه
ای رفتند که یکی دیگر از برادرانشان در آن
جا سکونت داشت .وقتی زنگ منزل را به صدا
درآوردند جوان  30ساله ای به نام «مصطفی»
کهآنروزمهماندوستشبودبرایگشودندر
حیاط رفت اما وقتی در را باز کرد ناگهان گلوله
هــای ساچمه ای که از یک ســاح وینچستر
شلیک می شد بر سر و سینه اش نشست و او
زخمی و خون آلود به چارچوب در تکیه داد و
بعد هم روی زمین افتاد« .مجید» که در منزل
ارثیه ای پدرش سکونت داشت بی درنگ به
کمک دوستش شتافت و با اورژانــس تماس

گرفت امــا زمانی که امــدادگــران پیکر خون
آلود جوان  30ساله را به بیمارستان رضوی
رساندند او دیگر جانی در بدن نداشت و به قتل
رسیده بود .گزارش خراسان حاکی است ،به
دنبال این شلیک مرگبار نیروهای کالنتری
سپاد با حفظ صحنه حادثه ،مراتب را به قاضی
کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان
وقــوع حادثه) اطــاع دادنــد .دقایقی بعد با
حضور قاضی میرزایی در محل ،تحقیقات
میدانی آغاز و مشخص شد که جنایت مذکور
بر سر اختالف چند بــرادر بر سر ارثیه پدری
رخ داده ،اما در این میان جوان مهمان قربانی
اختالفات آن ها شده است! «مجید» (جوانی
که در منزل محل جنایت سکونت داشت) به
قاضی ویــژه قتل عمد گفت :اختالفات ما از
چند ماه قبل آغاز شد چرا که منزل به صورت
رهن و اجــاره دست مستاجر بود من هم پول
رهن مستاجر را پرداخت کردم و خودم در این
جا ساکن شدم اما برادرانم مدعی بودند که
بایدخانهراتخلیهکنمچونارثیهاست.منهم
به آن ها گفتم باید پول رهن را بدهید تا من هم

منزل را تخلیه کنم که همین موضوع موجب
اختالفشد.روزحادثهبرادرمرمضانبههمراه
سعید (یکی دیگر از بــرادران) به منزل محل
سکونتم آمدند در حالی که دوستم مصطفی

حسینیمهمانمنبود.وقتیدرزدندمصطفی
رفت که در حیاط را باز کند اما ناگهان آن ها به
سوی دوستم شلیک کردند و او را کشتند! به
گــزارش خراسان ،در پی ادعاهای «مجید»،
بالفاصله گروهی از کارآگاهان تحقیقات
گسترده ای را برای دستگیری متهم فراری
آغاز کردند اما او به مکان نامعلومی گریخته
بود .ردیابی های اطالعاتی نشان می داد که
متهم معروف به «رمضان کالچ» که بسیاری
از اهالی از رفتارهای او ترس داشتند ،به شهر
دیگری گریخته است .رصدهای اطالعاتی
ادامهداشتتااینکهجمعهگذشتهسرنخهایی
به دست آمد که از حضور متهم فراری در شهر
جدیدگلبهارحکایتداشتبنابراینگروهیاز
کارآگاهانباکسبمجوزهایقضاییازقاضی
دکتر حسن زرقانی عملیات دستگیری او را
آغاز کردند .آن ها در یک عملیات غافلگیرانه و
زمانی که رمضان کالچ وارد پارکینگ مجتمع
مسکونی شد تا سوار آسانسور شود ،او را زمین
گیرکردندوحلقههایقانونرابردستانشگره
زدند.اینمتهمبهجنایتمسلحانهکهبادستور

سرهنگ شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی) و برای انجام بازجویی های
تخصصی به اداره جنایی هدایت شده بود لب
به اعتراف گشود و در حضور قاضی ویژه قتل
عمد مشهد راز این جنایت مسلحانه را فاش
کرد .او مدعی شد :ما پول رهن منزل را آماده
کرده بودیم اما بــرادرم به بهانه های مختلف
خانه را تخلیه نمی کرد به همین دلیل هم من
با عصبانیت به آن جا رفتم و شلیک کردم اما
نفهمیدمکهدوستبرادرمدرحیاطرابازکرد.
او در پاسخ به سوال قاضی زرقانی که بعد از این
حادثه چرا برادرت را با چاقو زدی نیز گفت :او
زندگی مرا خراب کرد به همین دلیل هم کینه
اش را به دل گرفتم و یک روز او را در سطح شهر
دیدم و با چاقو زدم! گزارش خراسان حاکی
است بررسی های بیشتر دربــاره این جنایت
وحشتناکبادستوراتمحرمانهقضاییتوسط
سرهنگ ولی نجفی (افسر پرونده) همچنان
ادامه دارد.

مقابلچشمانیکراننده

«تریاک»ازدل«خیار»سبزشد
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ساجدی -در مقابل چشمان حیرت زده یک
راننده کامیون ،مقادیر زیــادی تریاک از داخل
خیارها بیرون آمد.به گزارش خراسان ،ماموران
عملیات ویژه پلیس مشهد ،چند روز قبل از طریق
فعالیت های اطالعاتی به سرنخ هایی رسیدند
که نشان می داد افرادی قصد دارند یک محموله
سنگین مواد مخدر را از جیرفت به مشهد انتقال
دهند .به همین دلیل و با صدور دستورات ویژه
ای از سوی سردار محمد کاظم تقوی (فرمانده
با تجربه انتظامی خراسان رضــوی) رصدهای
اطالعاتیزیرنظرمستقیمسرهنگعباسصارمی
ساداتی (رئیس پلیس مشهد) آغــاز شد .وقتی
مــامــوران دریافتند قــرار اســت محموله مذکور
در پوشش تره بار به مشهد منتقل شود کامیون
حامل تریاک ها را شناسایی کردند و آن را زیر چتر
اطالعاتی خود گرفتند تا این که روز اول اسفند
محموله بــار خیار از جیرفت به مقصد مشهد
بارگیری شد .ماموران عملیات ویژه بالفاصله
جاده را زیرپوشش گرفتند تا این که کامیون را در
محور باغچه و در نزدیکی مشهد متوقف کردند.
وقتی مــامــوران داخــل کیسه هــای پالستیکی
حاوی خیار را مورد بازرسی قرار دادند ناگهان
قوطی های پر از تریاک از داخل خیارها درحالی
بیرونآمدکهرانندهفقطحیرتزدهبهصحنهسبز
شدن تریاک از درون خیار می نگریست و مدعی
بود از وجــود مــواد مخدر در داخــل بار اطالعی
نــدارد .دقایقی بعد با همکاری راننده کامیون،
محموله تریاک به میدان بار سپاد رسید و عواملی
که قصد داشتند 87کیلو تریاک را تخلیه کنند با
همکاری گروه ویژه ای از نیروهای کالنتری سپاد
بهفرماندهیسرگردجعفرعامریدستگیرشدند.
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ماجرایدخترگمشده!
دختر خردسال که در یک حادثه عجیب مادرش را
بعد از چند ماه دوری از خانواده به آغوش می کشید،
دیگر حاضر نبود به همین راحتی از مادرش جدا
شود چرا که ...
ماجرایدیدارایندخترکوچکبامادرشدریکحادثه
باورنکردنی هنگامی میسر شد که رئیس کالنتری
پنجتن هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی ،دختر
هفت ساله ای را دید که در یکی از خیابان های پنجتن
سرگردان و بی هدف راه می رفت .او دخترک را که
مدعی بود به دنبال پدرش می گردد با مهربانی سوار
خودروی پلیس کرد و به کالنتری انتقال داد .دختر
هفتسالهدقایقیبعدوقتیدراتاقمددکاریکالنتری
آرام گرفت دربــاره ماجرای گم شدنش به مشاور و
کارشناساجتماعیکالنتریگفت:پدرمگچکاراست
وصبحهاتابعدازظهرسرکارمیرود،بههمیندلیلمن
وخواهر11سالهامدرخانهتنهامیمانیمچراکهمادرم
از چند ماه قبل از خانه قهر کرده و به منزل مادربزرگم
رفته است .او با پدرم دعوا کرد و دیگر دوست ندارد نزد
مابازگردد،بههمیندلیلخواهرمشیواکارهایخانه
را انجام می دهد و به درس های من کمک می کند.
شیوا مرا دوست دارد و مانند مــادرم نمی گــذارد من
اذیت شوم ،حتی لباس هایم را می شوید و غذا درست
میکندتامنخوبدرسبخوانمامادرروزاولمدرسه
منتنهاییبهدبستانرفتمچونمادرمنبودوشیواهم
میگفتمرابهمدرسهشماراهنمیدهند.خیلیغصه
خوردمکهچرامادرم کنارمنیست.همهبچههایدیگر
با مادرشان آمده بودند و خوشحالی می کردند ولی باز
هم خواهرم به دنبالم آمد و مرا به خانه رساند .از آن روز
به بعد من هم درس هایم را خوب می خوانم تا خواهرم
ناراحتنشود.باهمهاینهاخیلیدوستداشتممادرم
راپیداکنموبهاوبگویمتابهخانهنزدمنوشیوابازگردد.
به همین دلیل صبح زود از خواب بیدار شدم و منتظر
ماندمتاپدرمسرکاربرود.وقتیاوازخانهبیرونرفتمن
هملباسهایمراپوشیدموپشتسراوبیرونآمدمتابه
خانهمادربزرگمبرومولیدرخیابانهاگمشدموپدرم
راهمنتوانستمپیداکنم.ترسیدهبودموگریهمیکردم
کهعموپلیسمراپیداکردو...شایانذکراست،باصدور
دستوری ویژه از سوی سرهنگ غالمعلی مالداری
(رئیس کالنتری پنجتن مشهد) مشاور کالنتری با
همکاری دیگر نیروهای انتظامی موفق شدند مدرسه
دخترکراپیداکنندوازاینطریقبهشمارهتماسمادر
شیوا و شیما دست یابند .این گونه بود که ساعتی بعد
مادرشیمابهکالنتریآمدودخترشرابهآغوشکشید
تاشایددوبارهدرکنارفرزندانشبماند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

