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ابند مخوف زورگیری ،آدم رابیی و آزار و اذیت زانن در مهشد متالیش شد

ماجرای باغ وحشت!
به آدم ربایی در حالی صادر کرد که احتمال می
رفت پلیس با یک باند تبهکاری خطرناک روبه رو
شود.بااینحالعملیاتردیابیبایکقرارصوری
بینشاکیویکیازافرادتحتتعقیبدرخیابان
شقایقآغازشدوگروهیازنیروهایانتظامینیز
محلقراررابهمحاصرهدرآوردنداماجوانیسوار
بر موتورسیکلت در حالی وارد خیابان شقایق
شــد کــه اوض ــاع را مشکوک
دیــد و بالفاصله بــا فشردن
گــاز موتورسیکلت از محل
گریخت .اگــرچــه مــامــوران
برایجلوگیریازفراراوچند
تیر هوایی شلیک کردند ولی
شلوغی خیابان و حفاظت
از جــان رهــگــذران وعابران
موجب شد پلیس از شلیک
ه ــای مستقیم خــــودداری
کند .با فــرار این موتورسوار
ناشناس ،دامنه تحقیقات
پلیسباراهنماییودستورات
محرمانه سرهنگ حسین
تصویر  ۴تن از متهمان پرونده باغ وحشت
دهقانپور(فرماندهانتظامی
مشهد) گسترده تر شد و نیروهای انتظامی با خانه تعقیب کرده بودند و در یک لحظه با تهدید
استفاده از شگردهای تخصصی ور صدهای به مرگ سوار موتورسیکلت کرده و به باغ مذکور
اطالعاتی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می انتقالدادهاند!
داد« :م-س» باغی در جاده روستای گنبدواز براساساینگزارش،متهمانمذکوردرحالیبه
دارد که از آن به عنوان مخفیگاه و مکان تبهکاری کالنتریسپادمشهدهدایتشدندکهدربازرسی
هایش استفاده می کند بنابراین افسران ویژه از«باغوحشت»مقادیریمشروباتالکلیودیگر
عملیاتیباکسبمجوزهایقضاییوبهرهگیری وسایلارتکابجرمنیزکشفوضبطشد.
از راهنمایی های قاضی «فرهمندنیا» عملیات در همین حال دو زن جوان ،از آزار و اذیت های
ضربتی و غافلگیرانه ای را بــرای دستگیری هولناک در «باغ وحشت» پرده برداشتند و در
متهمان تحت تعقیب در دستور کار قرار دادند .اظهاراتی تکان دهنده از کتک کاری و تهدید به
به گزارش اختصاصی خراسان ،وقتی نیروهای مرگ نیز سخن گفتند« .ع» (یکی از زنان ربوده
انتظامی باغ مذکور را به محاصره درآوردنــد ،شده) در اظهارات خود به پلیس گفت :وقتی من
مشخص شد باغ دو در برای ورود و خروج دارد به و دوستم را به آن باغ ترسناک بردند «م -س» به
همیندلیلنیروهایعملیاتیبهدوگروهتقسیم طرز وحشیانه ای به آزار و اذیت من پرداخت و به
شدندتاهمهراههایگریزبستهشوداماهنگامی التماس هایم نیز توجهی نکرد .او که چندین بار
کهعملیاتدستگیریآغازشد،دوتنازمتهمان مزاحم من شده و شیشه های منزل پدرم را نیز
سوار بر موتورسیکلت قصد فرار از باغ را داشتند تخریب کرده بود ،ادعا می کرد که اگر خانواده ام
عکس :خراسان

سجادپور -اعضای یک باند مخوف زورگیری
و گوشی قاپی که با تهدید چاقو دو زن جوان را به
«باغ وحشت» کشانده بودند در حالی با تالش
پلیس مشهد و صــدور دســتــورات ویــژه قضایی
دستگیر شدند که راز تبهکاری های هولناک
آنان با حضور مال باختگان و شاکیان دیگری در
کالنتریسپادفاششد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،صبح دوشنبه
گذشته ،مرد جوانی هراسان و سراسیمه وارد
کالنتری سپاد مشهد شــد و نفس زنــان راز
هولناکی را فاش کرد .او به نیروهای انتظامی
گفت :شب گذشته در حالی که نگران بودم چرا
خواهرم به منزل مراجعه نکرده است ،به جست
وجوی او برآمدم اما حدود ساعت یک بامداد بود
که جوانی به نام «م-س» گوشی تلفن خواهرم
را به در منزل مان آورد و مشخص شد که او و
همدستش خواهرمرا با تهدید و ارعابربوده وبه
مکان نامعلومی منتقل کرده اند ،ولی او دقایقی
بعد تماس گرفت و ادعا کرد اگر در پرونده ای
که از ما شکایت کرده اید ،رضایت ندهید بالی
وحشتناکی بر سر خواهرتان می آوریم! اگرچه با
این تهدید می ترسیدم ماجرا را به پلیس گزارش
بدهم ولی در نهایت تصمیم گرفتم به قانون پناه
بیاورم چرا که «م-س» فردی خطرناک است!
گزارش خراسان حاکی است ،در پی اعالم این
گــزارش ،بالفاصله گروه مشترکی از نیروها و
افسران کارآزموده دایره تجسس و اطالعات با
هدایت مستقیم سرگرد جعفر عامری (رئیس
کالنتری سپاد) وارد عمل شدند و به تحقیق در
این باره پرداختند .بررسی های مقدماتی آنان
نشان می داد« :ع» (زن جوان) به همراه یکی از
دوستانش به نام «ش» شب هنگام درحال رفتن
بهمنزلبودندکهتوسطسرنشینانیکدستگاه
موتورسیکلت و با تهدید چاقو ربوده شده اند.
این گونه بود که ماموران انتظامی بی درنگ
مراتب را به قاضی «فرهمندنیا» اطالع دادند و او
رادرجریانباندمخوفآدمرباییقراردادند.مقام
قضایینیزباتوجهبهاهمیتوحساسیتموضوع،
دستورات ویژه ای را برای دستگیری متهمان

کهبااقدامبهموقعمامورانکنترلموتورسیکلت
را از دست دادند و در چنگ قانون گرفتار شدند.
از سوی دیگر ماموران انتظامی دو زن جوان را در
حالیداخلباغپیداکردندکهبامشاهدهماموران
بغض شان ترکید و اشک ریزان از «م -س» و «ح-
ت»شکایتکردند.آنانبهپلیسگفتند:دومتهم
دستگیر شده  ،آنان را در مسیر حرکت به سوی

از شکایت تخریب و تهدید صرف نظر نکنند ،مرا
خواهدکشت!
«ش» (زن جــوان دیگر) نیز گفت :آن ها من و
دوستم را به زور سوار موتورسیکلت کردند و به
باغیبردندکهنمیدانستیمدرکجاقراردارد.آن
ها مرا آزار دادند و سپس با کتک کاری پول هایم
راهمگرفتندو...
گزارشخراسانحاکیاست:
با توجه به حساسیت ماجرا،
بررسی هــای غیرمحسوس
توسطگروهمشترکنیروهای
دایـــره اطــاعــات و تجسس
کــانــتــری ســپــاد ،دربــــاره
سوابق اخالقی و اجتماعی
متهمان وارد مرحله جدیدی
شد اما بررسی ها بیانگر آن
بــود که آنــان باند مخوفی از
زورگــیــری و گوشی قاپی را
اداره می کنند و سال گذشته
نیز در یک پرونده مشترک
زورگیریدستگیرشدهاند.با
به دست آمدن این اطالعات،
دامنهتحقیقاتبادستوراتقاضی«فرهمندنیا»
گسترده تر شد و بررسی های ماموران انتظامی
دربــاره دیگر جرایم آنان ادامــه یافت .در همین
هنگام چندین نفر از مال باختگان و طعمه های
اینباندمخوفباحضوردرکالنتریسپاد،آنها
راشناساییکردند«.احسان»(یکیازشاکیاناین
باند خطرناک) گفت :در اطراف میدان فهمیده
و با خودروی تاکسی اینترنتی (اسنپ) مشغول
خدمت رسانی به مردم بودم که ناگهان همین
دو نفر (م -س و ح -ت) جلوی مرا گرفتند و پس
از فحاشی و کتک کاری با تیغه قمه ضربه ای به
پیشانی ام زدند که ابرویم شکافته شد و سپس
با سرقت گوشی تلفنم از محل فرار کردند .یکی
دیگر از شاکیان هم گفت :من و دوستم سوار بر
دوچرخهدرکنارگذرپارکپردیسبودیمکهیکی
ازمتهماندستگیرشدهبامشتبهصورتمکوبید
و در حالی که دوستانش نیز به او ملحق شدند،

راننده«شیطانصفت»دستگیرشد
فارس /رئیسپلیسآگاهیپایتختازدستگیری
راننده شیطان صفتی خبر داد که مسافران خانم
را مورد آزار و اذیت قرار داده بود .ســردار لطفی
افزود :چند روز قبل زن جوانی به یکی از کالنتری
های پایتخت مراجعه و از آزار و اذیت راننده پژو
 ۴۰۵شکایتکردوگفتکهحدودساعت،23در
خیابان هاشمی سوار بر پژو  ۴۰۵شدم تا به خانه
بروم .در بین راه راننده تغییر مسیر داد و با ورود به
خیابانی خلوت با تهدید قمه مرا مورد آزار و اذیت

قرار داد .وی افزود :با شکایت زن جوان ،پرونده
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت ارسال
شد و کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی وارد عمل
شدند.رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد :در
نخستین گام کارآگاهان به سراغ دوربین های
مداربستهمحلحادثهرفتند،اماباتوجهبهتاریکی
هوا،شمارهپالکبهدستنیامد.ازسوییزنجوان
بهچهرهنگاریمتهمفراریپرداخت.ویگفت:در
حالیکهتحقیقاتبرایشناساییرانندهپژوادامه
داشت،کارآگاهانباشکایتیمشابهدرمحدوده
کالنتری  ۱۱۱هفت چنار مواجه شدند؛ این بار
زنمیانسالیباتهدیدقمهموردآزارواذیتقرار
گرفتهبود.متهمبعدازسوارکردنشاکیدومبه
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تلفنهمراهمرابافحاشیوتوهینربودوبعدهم
دوچرخهدوستمراسرقتکردند.
بهگزارشخراسان،درحالیکهتحقیقاتپلیس
دربــاره جرایم ارتکابی ایــن باند مخوف ادامــه
داشت،دخترجواندیگرینیزباشناساییآنها
گفت:روزشنبهگذشتهحدودساعت 18:30در
اطراف میدان معراج به سمت میدان فهمیده در
حرکت بودم که «ح -ت» سوار بر موتورسیکلت
برایم ایجاد مزاحمت کرد و سپس با همدستش
«م-س»گوشی مراازدستم گرفتندوبه زورسوار
موتورسیکلت کردند چرا که مدعی بودند مامور
هستند و من باید با آن ها همراه شوم .آن ها به
سمتجادهفردوسیوروستای«قلعهسیاه»رفتند
اماوقتیبهمنپیشنهادرابطهدادندتازهفهمیدم
که آن ها خالفکار هستند به همین دلیل خودم
را از روی موتورسیکلت پایین انداختم که اهالی
متوجهماجراشدندوآنهانیزازآنجاگریختند.
این گــزارش حاکی اســت :با افزایش شاکیان
پروندهکهازدستگیریاعضایاینباندخطرناک
مطلع شــده بــودنــد ،رونــد تحقیقات نیز برای
شناسایی اعضای دیگر این باند تغییر کرد و پای
فرد دیگری به نام «ن -و» به میان آمد که متهم
به سرقت از داخل خودروها و گوشی قاپی بود.
ماموران انتظامی این جوان را نیز با هماهنگی
های قضایی در حالی دستگیر کردند که داخل
خــودروی پراید مشغول استعمال مــواد مخدر
بود .وی نیز در بازجویی ها اعتراف کرد :چند بار
به همراه «ح -ت» در خیابان شریعتی و اندیشه
منطقه قاسم آباد  ،گوشی قاپی کرده ام و از چند
شب قبل هم با فرد دیگری به نام «م -م» به اموال
داخلخودروهادستبردمیزنمو...
به گزارش خراسان ،در پی اعترافات وی « ،م-م»
نیز در یک عملیات هماهنگ و ضربتی دستگیر
شد و به سرقت های داخل خودرو اعتراف کرد.
همچنین بررسی سوابق سرکردگان این باند
مخوفبیانگرآناستکهایننوقدارهبندها،سال
گذشته هم در یک نزاع دسته جمعی در روستای
کشف مشهد اقــدام به تیراندازی کــرده اند که
تحقیقاتدربارهجرایمآنانهمچنانادامهدارد.
جایآنکهاورادرمقابلمتروپیادهکند،بهخیابانی
خلوت در نزدیکی مترو برده و نقشه خود را اجرا
کرده بود .لطفی افزود :با بازبینی دوربین های
مداربسته اطراف محل حادثه ای که برای دومین
شاکیرقمخوردهبود،تعدادیازشمارههایپالک
پژوبهدستآمدوبهدنبالآنصاحبخودروکهزن
میانسالیبودشناساییشد .درادامهایناحتمال
مطرحشدکهپژودستپسریایکیازاقوامزنمیان
سال است که مشخص شد کارآگاهان درست
حدس زده بودند و خودرو در اختیار پژمان پسر زن
میانسالاست.بدینترتیبخیابانهایاطراف
محلسکونتپژمانزیرنظرگرفتهشدوکارآگاهان
موفق شدند پژمان را سوار بر خودرو شناسایی و
دستگیرکنندواو درمواجههبامدارک پلیسیودو
شاکی،بهجرمخوداعترافکرد.

دختری با قصه عجیب!
بدجوری دل باخته «فیروز» شده بودم به گونه ای که
خنده ها و لبخندهای نابه جایش را ناشی از خوش
اخالقیاومیدانستمواغراقهاوغلوهایاودرباره
درآمــدهــای میلیونی و قــراردادهــای میلیاردی با
شرکتهایمعتبررابهتیزهوشیاوارتباطمیدادم
اماتازهفهمیدمکهدرمخمصهعجیبیافتادهامو...
زن 25ســالــه کــه مدعی بــود مــشــاوره هــای روان
شناختی در کالنتری راهگشای زندگی اش شده
اســت و اکنون با انجام تحقیقات بیشتر تصمیم
عاقالنهای بــرای ازدواج با فیروز خواهد گرفت،
درباره زوایای پنهان زندگی اش به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت18 :سال
داشتم که با «پیمان» سر سفره عقد نشستم .او
کارمند قراردادی یکی از ادارات بود و خیلی زود در
دل اعضای خانواده ام جای گرفت .اگرچه نامزدم
هفته ای دو روز به منزل ما می آمد ،اما ارتباط خوبی
با پدر و مادر و خواهر کوچک ترم داشت .او هر بار که
هدیهایبرایمنمیخرید،همزمانکادوییهمبه
خواهرم می داد .پدرم نیز که کارگر ساختمانی بود
و درآمد چندانی نداشت ،از این رفتارهای دامادش
بسیار خوشحال بود .من نیز از پیمان به خاطر همه
محبت هایش به خواهرم قدردانی می کردم تا این
که فهمیدم توجه او به «حمیرا» غیرمتعارف است به
گونه ای که یک شب به طور اتفاقی از خواب بیدار
شدمواورامقابلاتاقخواهرمدیدم.پیمانکهدست
وپایشراگمکردهبوددربرابرنگاههایمتعجبمن
گفت :صداهایی از اتاق شنیدم و تصور کردم دزد
به خانه آمده است .خالصه رفتارهای عجیب او به
جایی رسید که روزی تصاویر زننده ای از خواهرم را
درگوشیپیماندیدموتازهفهمیدمکهبایدازارتباط
بیشتر او با حمیرا جلوگیری کنم .خالصه زندگی
مشترک من و پیمان در حالی آغاز شد که دیگر با
همسری خشمگین و عصبانی رو به رو بودم .او هیچ
توجهیبهمننداشتومخفیانهباخواهرمدرارتباط
بود .زمانی که پیامک هایش را دیدم دنیا روی سرم
خرابشداماپیمانبابیشرمیادعاکردازمدتها
قبل عاشق خواهرم بوده و به من عالقه ای نداشته
است .وقتی اشک ریزان ماجرا را برای خانواده ام
بازگو کردم آن ها خواهرم را سرزنش کردند ولی
او نیز خودش را دل باخته پیمان دانست و تهدید به
خودکشیکرد.اینگونهبودکهباقلبیشکستهودر
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بعدنیزحمیرابابیحیاییوآبروریزیباپیمانازدواج
کرد و با هم برای زندگی به شهر دیگری رفتند .من
همباغروریلگدمالشدهوارددانشگاهشدموادامه
تحصیلدادم.اماهنوزدوسالازاینماجرانگذشته
بود که رابطه حمیرا و پیمان به هم خورد و از هم جدا
شدند چرا که خواهرم خیانت پیمان را با چشمان
خودشدیدهبودوحاالمعنایدروغوخیانتراخوب
می فهمید .از سوی دیگر من در محیط دانشگاه با
پسریبهنام«عیسی»آشناشدمکهخیلیباهوشبه
نظر می رسید .با آن که در جریان ازدواج ناموفق من
قرار داشت ولی باز هم پیشنهاد ازدواج به من داد .او
که مدعی بود اوضاع مالی بسیار خوبی دارد آن قدر
با لبخند و خنده های بلند مرا تحت تاثیر قرار داد که
شیفته خوش اخالقی هایش شدم .عیسی معتقد
بود در تجارت تخصص و تبحر خاصی دارد و از سوی
شرکت های بزرگ و معتبر دعوت به همکاری می
شودولیمنتصمیمگرفتمقبلازازدواجازمشاوران
زبده راهنمایی بگیرم و  ...شایان ذکر است ،چند
روز بعد به تقاضای مشاور کالنتری ،عیسی نیز در
دایره مددکاری کالنتری در حالی حضور یافت که
ظاهرینامرتبوموهاییژولیدهداشت.اودرحالی
که به صورت غیرارادی دستش را تکان می داد و
لبخندهایعجیبیداشت،بهکارشناساجتماعی
گفت :شش ساله بودم که فرزند طالق نام گرفتم و
در منزل مادربزرگم رشد کردم اما هیچ گاه با کسی
معاشرت نداشتم و با افراد بسیار اندکی رفت و آمد
می کردم ،ولی خیلی پولدار هستم و همه شرکت
های بزرگ به انعقاد قراردادهای میلیاردی با من
افتخار می کنند و  ...او به گونه ای سخنان اغراق
آمیزی را درباره تجارت و داشته هایش بیان می کرد
که باورپذیر نبود .وقتی این مرد  27ساله با دستور
ویژهایازسویسرگردعلیامارلو(رئیسکالنتری
شفا) مورد کنکاش های روان شناختی قرار گرفت،
مشخص شد که او احتماال از بیماری روان پریشی
رنج می برد و باید مورد بررسی های روان پزشکی
قرار گیرد .این در حالی بود که تحقیقات مقدماتی
زن جوان نیز نشان داد هیچ شرکتی با مشخصات
ارائهشدهازسوی«عیسی»وجودخارجینداردو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

