ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮار دوج ﭼﻠﻨﺠﺮ ﻫﻠﮑﺖ از دﺳﺖ
ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎر ﻫﺎ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺠﺮﻣﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوج ﭼﻠﻨﺠﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﮑﺎران و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﭼﻬﺮه ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻗﺪرﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻧﻈﺎرت و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی
دوج ﭼﻠﻨﺠﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎده ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺪل ﻫﺎی دوج ﭼﻠﻨﺠﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﺟﺎدﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﯿﺮا ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ آراﻣﺶ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﮕﺰاس ﺷﺪه اﺳﺖ.

در وﯾﺪﺋﻮ زﯾﺮ ﺷﻤﺎ دوج ﭼﻠﻨﺠﺮ ﻫﻠﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ  ۲۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ
اﺑﻮ ﺷﻠﯿﺒﻪ در ﺣﺎل راﻧﺪن آن در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﻮ ﺷﻠﯿﺒﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻮﺳﺘﻮن در ﺗﮕﺰاس دزدﯾﺪه و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﭼﻠﻨﺠﺮی ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدی ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺧﻮدرو و ﻣﺎﻟﮏ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروی  ۷۰۷اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر  ۸ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺳﻮﭘﺮ ﺷﺎرژ
 Hemiﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ دزدﯾﺪه ﺷﺪه و در دﺳﺖ ﺳﺎرق ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک راﻧﻨﺪه ﻧﮑﺘﻪ ﺷﮕﻔﺖ آور اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ او در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار از
ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
اﯾﻦ راﻧﻨﺪه ﺟﻮان ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻀﻼﻧﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﻐﺮ
زاوﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮد از
دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ دزد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
راه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ردﯾﺎب  GPSﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﯾﺮک اﯾﻦ ﭼﻠﻨﺠﺮ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮدرو را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
و دزد آن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

