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حکم پرونده جنایت گانگسرتهای مخوف در میدان تلویزیون مهشد صادر شد

 2بارقصاصبرایپلنگسیاه!

اختصاص

ی
خراسان

دیگر اعضای ابند آدمکیش به تحمل زندان های طوالین و تبعید محکوم شدند

سیدخلیل سجادپور  -با صدور رای قاطعی
از سوی قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک
خراسان رضــوی ،اعضای باند آدمکش های
خطرناککهسرکردگیآنهاراگانگسترمخوف
معروف به «پلنگ سیاه» عهده دار بود ،به اشد
مجازات های قانونی محکوم شدند .به گزارش
اختصاصی خراسان ،قرار بود «پلنگ سیاه» دو
جوان دیگر را به رگبار ببندد .مقدمات این قتل
ها در حالی فراهم شد که جوان مسلح معروف
به «پلنگ سیاه» بعد از تحمل هشت سال زندان
به جــرم دستبرد مسلحانه به طالفروشی در
شهرستان باخرز ،مرد  45ساله ای را در تربت
جام به رگبار بسته بود و تحت تعقیب پلیس قرار
داشت.اوبراییکزندگیمخفیانهواردقوچان
شده بود و به عنوان نگهبان در یک کارگاه شن
شویی کــار می کــرد که با «شهاب» آشنا شد.
«شهاب» ماجرای قتل برادرش در منطقه قاسم
آبــاد مشهد را بــرای «پلنگ سیاه» بازگو کرد و
مدعی شد برادر 34ساله اش اوایل مرداد سال
 96با شلیک مهاجمان مسلح به قتل رسید و او
مهاجمانرامیشناسداماتاکنوناقدامیبرای
دستگیریآنهانشدهاست!بهگزارشخراسان،
او که روحیات «پلنگ سیاه» را شناخته بود با
نشان دادن عکسی از یک جوان« ،پلنگ سیاه»
را برای گرفتن انتقامی وحشتناک آماده کرد.
بدین ترتیب با طرح نقشه ای برنامه ریزی شده،
آنهااتاقیرادریکیازمسافرخانههایخیابان
خرمشهرمشهداجارهکردندتااینکهفرصتاین

 ۵متهمپرونده گانگسترها

کوتاه از حوادث
*ایرنا /سردارصالحیفرماندهانتظامیخوزستاناز
دستگیری سه عضو یک باند قاچاق سالح و مهمات
درخوزستانخبردادوگفت ۱۱:قبضهکالشینکف
وهشتهزارو ۵۰۰فشنگکشفوضبطشد.
*ایسنا/سرهنگموقوفهایرئیسپلیسپیشگیری
تهرانبزرگازدستگیریسارقاموالمنزلکارمند
سفارت فرانسه در محله یوسف آباد تهران خبر داد و
گفت:سارقبهسرقتمنزلکارمندسفارتفرانسه
درمحلهیوسفآبادبانیتقبلیاعترافکرد.
*تسنیم /ملکی سخنگوی آتشنشانی تهران از
آتـشســوزی چند خــودروی ســواری در پارکینگ
یک ساختمان مسکونی در خیابان شهران جنوبی
واقــع در غرب تهران طی دیــروز خبر داد و گفت:
آتشنشاناندراینحادثه ۱۰،نفررانجاتدادند.
*میزان /سرهنگ ناصری نژاد جانشین رئیس
پلیس پیشگیری تهران بــزرگ از دستگیری سه
زورگیرحرفهایدرمحلهیوسفآبادخبرداد.
*رکنا/موسیوندمعاونآتشنشانیبروجردگفت:دو
نوجوانبروجردیدرسدخاکیمسکنمهربروجرد
غرقشدندکهجسدآنهاتوسطمامورانتیمامدادو
نجاتاینسازمانازآببیرونکشیدهشد.
*میزان /سرهنگ طرحانی سرکالنتر سوم پلیس
پیشگیری تــهــران بــزرگ از دستگیری سارقان
حرفهای منزل در محله یوسف آباد خبر داد و افزود:
این دو متهم به  ۲۵فقره سرقت از منازل در شمال
تهرانبهخصوصیوسفآباداعترافکردند.
*ایسنا /تاکنون بیش از  ۲۰۰نفر در اروپــای
مرکزی بر اثر حادثه سیل و طغیان رودخانه ها در
هفته گذشته جان خود را از دست داده که دست
کم  ۱۷۰نفر در آلمان و  ۳۶نفر در بلژیک بوده اند.
بیش از  ۲۰۰نفر همچنان مفقود هستند و ممکن
است تعداد کشته ها بیشتر شود.
*ایسنا /یوروپل از متالشی شدن یک باند قاچاق
مهاجر خبر داده که صدها نفر را با خودروهای
لوکس از ترکیه به یونان منتقل کردهاند.
*ایسنا /بنا بر تجزیه و تحلیل ســازمــان جهانی
هواشناسی ( ،)WMOبیش از یک میلیون نفر در
پنجسالگذشتهدرپیامدهایناشیازخشکسالی،
توفان،سیلوگرمایشدیدجانباختهاند.

انتقام هولناک صبح دوازدهم اردیبهشت سال
 97فراهمشدچراکهقراربوددوتنازمهاجمان
مسلح مــورد ادعــای شهاب بــرای پیگیری یک
پرونده به پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع
در اطراف میدان تلویزیون بروند .آن روز «پلنگ
سیاه» در مسافرخانه بود ،سالح کالشینکف
خود را آماده کرد و درون یک ساک قرار داد .از
سوی دیگر گانگسترهای خطرناک سوار بر یک
دستگاه پراید و پژو از مسافرخانه خارج شدند
و به سمت بولوار شهید صیاد شیرازی رفتند تا
فردیبهناممرتضیراباخودهمراهکنندچراکه
مرتضی به طور کامل از ماجرا و محل قرار طرف
های مقابل اطالع داشــت .لحظات دلهره آور
به کندی سپری می شد اما «پلنگ سیاه» بدون
اضطرابونگرانیدرصندلیعقبپرایدنشسته
بود و به ساک دستی اش می نگریست« .میالد»
(یکیدیگرازاعضایباندگانگسترها)رانندگی
پرایدنوکمدادیرابهعهدهداشت.آنهاحدود
 15روزقبلنیزپالکهاییکدستگاهپژورادر
خیابان عبدالمطلب سرقت و روی پراید نصب
کرده بودند تا شناسایی نشوند .با وجود این،
میالد سعی می کرد با ماسک بهداشتی چهره
اشرابپوشاند.دقایقهمچنانسپریمیشدتا
اینکهلحظهوحشتفرارسید«.مرتضی»دوری
در اطــراف میدان تلویزیون (محل قــرار طرف
های مقابل) زد و نزد پلنگ سیاه بازگشت .او به
یکدستگاهپژو 405اشارهکردکهدرگوشهای
از میدان پارک بود ولی مدعی شد راننده پژو را
نشناخته است .در همین حال «پلنگ
سیاه» ساک دستی را گشود و با بیرون
کشیدنکالشینکف،خیلیخونسرداز
پرایدپیادهشدوبدونهیچاضطرابیبه
طرفپژو 405رفت.یکیازسرنشینان
مشغول مکالمه تلفنی با فردی بود که
هنوزسرقرارنیامدهبوداما«پلنگسیاه»
لوله سالح را روی شیشه سمت شاگرد
گذاشت و به صــورت رگباری شلیک
کرد .وقتی دید دیگر گلوله ای از سالح

بیرون نمی آید ،خشاب را خارج کرد و دوباره آن
را جا انداخت و باز هم ماشه را فشرد .رانندگان
خودروهایعبوریازشدتترس،هرکدامپدال
گاز را می فشردند تا از مهلکه بگریزند و برخی
دیگر هراسان در گوشه ای متوقف می شدند تا
از اصابت گلوله ها در امان بمانند .لحظاتی بعد
وقتی «حسن-ق» و «حسین-م» غرق در خون
آخرین نفس های خود را می کشیدند« ،پلنگ
سیاه» به آرامی به طرف پراید رفت و دوباره در
صندلی عقب نشست« .میالد» هم پدال گاز را
فشرد و از مشهد خارج شدند .گزارش خراسان
حاکیاست،بهدنبالوقوعاینجنایتهولناک
که موجب ایجاد رعب و وحشت در شهر شده
بود بالفاصله با صدور دستوراتی از سوی قاضی
ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه ،تحقیقات
گسترده ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی
خراسان رضوی آغاز شد .حدود  16روز بعد از
این ماجرا ،کارآگاهان ورزیــده اداره جنایی با
ردزنیهایاطالعاتیموفقشدندمحلاختفای
«پلنگسیاه»دریکیازسولههایروستاینوری
در اطراف منطقه خین عرب مشهد را شناسایی
کنند.آناندریکعملیاتغافلگیرانهوبارعایت
نکات امنیتی او را در حالی دستگیر کردند که
فقطفریادمیزد«منبههمهجرایماعترافمی
کنم فقط بگویید چه کسی مرا فروخته است؟!
او را حتی در زنــدان هم می کشم!؟ براساس
این گزارش ،با انتقال گانگستر مخوف به پلیس
آگاهی ،دیگر همدستان او نیز در عملیات های
جداگانهدستگیرشدندورازدوقتلوحشتناک
رافاشکردند.پسازتکمیلپروندهدردادسرای
عمومی و انقالب مشهد ،مشخص شد که ریشه
ماجرای قتل در بولوار امامیه مشهد به ارتباط
خیابانیبایکزنجوانگرهخوردهاست.شهاب
در اعترافات خود از تیراندازی هولناک چند
روز قبل از قتل برادرش پرده برداشت و گفت:
من با زنی به نام الهام ارتباط داشتم و با او در
جاده سنتو قرار گذاشته بودم ،وقتی با تاکسی
تلفنیبهمحلقراررفتمناگهانسرنشینانیک

دستگاهپژوپارسبهطرف
منتیراندازیکردندکهدر
این حادثه راننده تاکسی
مجروح شد ولی روز بعد
زمانی که با بــرادرم سوار
پــرایــد بــودیــم ،ناگهان به
خاطر همان کینه قبلی به
طرف ما تیراندازی کردند
حادثه
کــه بـــرادرم در آن
گانگسترمخوف درحالگفت وگو باخراسانچندساعتپسازدستگیری
به قتل رسید و من بعد از
ارتکاب قتل دو مرد مسلمان به دو بار قصاص
آشنایی با مهدی (پلنگ
سیاه) ماجرا را برای او بازگو کردم و با هم نقشه نفسوبهخاطرنگهداریاسلحهومهماتجنگی
قتل را کشیدیم .گزارش خراسان حاکی است ،به تحمل پنج سال زندان و برای ایراد صدمات
باتوجهبهاهمیتوحساسیتاینماجرا،پرونده غیرکشنده به پرداخت دیه و همچنین ضبط
مذکوربهشعبهپنجمدادگاهکیفرییکخراسان سالح به نفع دولت محکوم شد .براساس رای
رضوی ارسال شد تا قضات نام آشنای دستگاه قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان
قضایی مشهد به این پرونده جنایی رسیدگی رضوی«شهاب»(متهمدیگر)بهخاطرمعاونتدر
کنند .بنابراین جلسات محاکمه در حالی به قتلبهتحمل 25سالزندان،حملونگهداری
ریاست قاضی علی موحدی راد و مستشاری سالحشکاریبهششماهحبسوضبطسالح و
قاضیمحمدشجاعپورفدکیآغازشدکه«پلنگ از باب تتمیم مجازات به سه سال تبعید محکوم
سیاه» و همدستان وی در اولین جلسه محاکمه شد  .دادگــاه همچنین «میالد» (راننده پراید)
متوجهشدندهیچراهیجزبیانحقیقتماجرا را نیز به تحمل  25سال زندان به اتهام معاونت
ندارندوطفرهرفتنهایآنانازبیانجزئیاتدو در قتل ،یک سال زندان برای استفاده از پالک
جنایتمیدانتلویزیونچارهسازنیستبههمین غیر روی خودرو و دو سال تبعید محکوم کرد.
دلیل گانگستر مخوف معروف به «پلنگ سیاه» همچنین حمید (یکی دیگر از اعضای باند
مقابلمیزعدالتنشستوهمهجنایتهایخود گانگسترهایمخوف)بهخاطرمعاونتدرقتلبه
راباجزئیاتتشریحکردوسپسهمدستاناونیز تحمل 15سالزندانودوسالتبعیدومرتضی
هرکدام به نقش خود در این جنایت وحشتناک (متهمدیگر)باتوجهبهنقشکمرنگویدروقوع
اعترافکردند.بهگزارشاختصاصیخراسان ،جنایت ،به تحمل دو سال حبس محکوم شدند
پسازبرگزاریچندینجلسهمحاکمهدرحضور اما رای صادر شده از سوی دادگاه قابل فرجام
اولیای دم و وکالی مدافع ،درنهایت قضات با خواهی در دیوان عالی کشور است .به گزارش
تجربه دادگاه وارد شور شدند و رای قاطعی را خراسان  ،رسیدگی به جرایم و جنایت های فرد
براساس موازین شرعی و قانونی صادر کردند 43 ،ساله معروف به «پلنگ سیاه» همچنان در
چرا که قضات زبده شعبه پنجم دادگاه کیفری شهرهای محل وقــوع جرم در حال رسیدگی
یک خراسان رضــوی همه ابعاد و زوایــای این است.همچنینمشروحگفتوگویخراسانبا
پرونده جنایی را با ذره بین علم و تخصص و گانگسترمعروفبهپلنگسیاه1397.03.12،
تجربیات قضایی ،مورد واکاوی دقیق قرار داده باعنوان«معتادبهآدمکشیهستم»درصفحه۷
بودند .براساس این رای« ،پلنگ سیاه» به اتهام بررسیحوادثمنتشرشدهاست.

دزدسابقهداردوابرهراهیزندانشد

دستگیریشکارچیغیرمجاز خارجی

توکلی /سارقسابقهداری که مرتکب ۱۰فقرهسرقتقطعاتولوازمداخلخودرودرشهرستان
سیرجانشدهبود،دوبارهبهزندانبازگشت  .فرماندهانتظامیسیرجاندراینبارهگفت :درپی
افزایش وقوع سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در شهر سیرجان ،ماموران کالنتری  ۱۲با
بررسیهایمیدانیو اقداماتاطالعاتییکسارقسابقهدارراشناساییکردند.سرهنگایران
نژاد افزود :ماموران با هماهنگی مقام قضایی ،این سارق را در یکی از خیابان های شهر دستگیر
وپسازبازرسیازمحلسکونتمتهم،تعدادیاموالسرقتیشاملرایانه،رادیووضبط،باتری،
رینگوتایرخودروبهارزش۹۰۰میلیونریالراکشفکردند.ویادامهداد:اینسارقحرفهای
درمواجههباشواهدومدارکپلیس،به ۱۰فقرهسرقتدراینحوزهاعترافکرد .پسازتشکیل
پرونده،اموالسرقتیتحویلمالباختگانومتهمنیزبهمرجعقضاییسپردهشد.

توکلی /یک تبعه افغانستانی که اقدام به زنده گیری پرندگان وحشی در جیرفت میکرد ،به دام
افتاد.به گزارش خراسان ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست جیرفت گفت :موضوع زندهگیری
پرندگاندرمنطقهاسفندقهجیرفتبهاینادارهگزارشوتحقیقاتدربارهشکارچیغیرمجازتبعه
افغانستان از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست جیرفت انجام و پس از هماهنگی مقام
قضایی ،مخفیگاه این شکارچی متخلف بازرسی شد .قریشی افزود :در بازرسی انجام شده۲٠ ،
کیسه مخصوص زنده گیری ،چندین قطعه بلدرچین وحشی زنده ،انواع تله ،تور و قفس پرندگان
کشفوضبطشد .اینشکارچیغیرمجازبیگانه برایسیرمراحلقانونیبهدستگاهقضاییتحویل
شد.وی گفت :متأسفانه اتباع افغانستانی بر اساس سنتی ناپسند پس از صید بلدرچین وحشی به
برپایی جنگهای خونین بین پرندگان و شرط بندی بر سر این موضوع اقدام میکنند.

9
در امتداد تاریکی

خلوتگاهشیطانی!
آن روز که به امید ساختن یک زندگی رویایی با «سعید»
دعوت او را پذیرفتم و به خلوتگاه شیطانی او رفتم ،هیچ
گاه فکر نمی کردم که همه این ابراز عالقه ها و عشق های
خیالی چیزی جز هوسرانی نیست و او مرا در میان یک
رسواییبزرگرهاخواهدکردو...
دختر 21سالهدرحالیکهازشدتشرمچشمانگریانش
رابهکفاتاقمددکاریاجتماعیکالنتریگلشهردوخته
بود ،دربــاره سرگذشت تلخ خود به مشاور و کارشناس
اجتماعیگفت:سالهاقبلپدرمبهصورتغیرقانونیبه
ایرانمهاجرتکردودرمنطقهگلشهرمشهدساکنشدیم.
پدرم برای تامین هزینه های زندگی هر روز صبح سر گذر
می رفت و با درآمد کارگری روزگار می گذراندیم .با آن
که زندگی سختی داشتیم اما من به تحصیالتم ادامه می
دادمتاروزیبهجاییبرسموکمکحالخانوادهامباشم.
خالصهزمانگذشتومنباگرفتندیپلمتالشکردموارد
بازارکارشوموبهتولیدیهایاکارخانههایمختلفسرمی
زدمتااینکهباالخرهدریکشرکتخصوصیمشغولکار
شدم اما حقوق ماهانه ام خیلی کم بود .در همین شرایط
روزیدرمهمانیفامیلی،یکیازاقوامدورپدرمکهدریک
شرکت بزرگ کار می کرد با او درباره استخدام من در آن
شرکتگفتوگوکرد.چندروزبعدبا«سعید»قرارگذاشتم
و به اتفاق هم به شرکت دوستش رفتیم .آن ها در زمینه
صادرات و واردات کاال فعالیت داشتند و مرا هم به عنوان
منشی و حسابدار شرکت استخدام کردند .کار راحتی
داشتم و خیلی زود با دیگر کارمندان آشنا شدم و شیوه
ها و شگردهای حسابداری را آموختم .این ماجرا موجب
نزدیکیبیشترمنوسعیدشدورفتوآمدهایخانوادگی
شکلگرفت.ارتباطنزدیکمنوسعیدبهابرازعالقههای
عاشقانه انجامید تا جایی که با وعده و وعیدهای سعید،
یک زندگی رویایی را در کنار او تصور می کردم .حاال دیگر
دلباختهاششدهبودموتنهابهازدواجبااومیاندیشیدم.
در یکی از همین روزها بود که سعید تلفنی از من خواست
بهمنزلشانبروم.منهمپذیرفتموبالفاصلهبهطرفمنزل
آنهاحرکتکردم.وقتیدیدمکسیدرمنزلشاننیست،
کمی استرس و نگرانی داشتم اما او کنارم نشست و وعده
و وعیدهایش را تکرار و مرا به یک زندگی رویایی امیدوار
کرد .خالصه آن روز اتفاقی بین ما رخ داد که آینده ام را به
نابودی کشاند .بعداز این ماجرا آرام آرام رفتارهای سعید
تغییرکردودیگرازآنعاشقدلباختهخبرینبود.ازسوی
دیگرمنکهآبرویمرادرخطرمیدیدم،خیلیتالشکردم
بهاونزدیکترشومولیاوهمچنانازمنفاصلهمیگرفت
تااینکهمتوجهشدمبههمراهخانوادهاشبهخواستگاری
دختردیگریرفتهاست.اومرارهاکردومنهمچنانمات
ومبهوتماندهبودمکهبااینرسواییبزرگچهکنم.وقتی
فهمیدماوباهماندخترازدواجکردهاست،دنیارویسرم
خراب شد و در یک تصمیم احمقانه درون همان شرکت
دست به خودکشی زدم تا شاید آبروی خانواده ام حفظ
شود،اماهمکارانممتوجهشدندومنازمرگنجاتیافتم.
حاالهمبرایشکایتازسعیدبهکالنتریآمدهامتاانتقام
همهاینهوسرانیهاراازاوبگیرماماایکاش...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد
شجاعی(رئیسکالنتریگلشهر)رسیدگیقضاییوروان
شناختیبهاینپروندهآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

