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حکم دادگاه صادر شد

ختصاصی خراسان

ا

قصاص در مألعام برای قاتل افسر ناجا

عکس اختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور -سارق  32ساله ای
که هنگام پرسه زنی در یکی از جمعه بازارهای
مشهد  ،افسر نیروی انتظامی را به ضرب چاقو
به شهادت رسانده بود ،با صدور حکمی از سوی
قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان
رضــوی بــه قصاص در مــأعــام محکوم شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ظهر ششم
اسفند ســال گذشته ،یکی از شهروندان با
مشاهده جــوانــی کــه بــه طــرز مشکوکی در
البــهالی موتورسیکلت هــای پــارک شــده در
پارکینگ جمعه بازار شهید شوشتری مشهد
پرسه می زد ،خود را به یکی از افسران یگان
ویژه مستقر در محل جمعه بازار رساند و او را
از ماجرا آگاه کرد .افسر وظیفه شناس نیروی
انتظامی نیز بــرای پیشگیری از وقــوع جرم،
بــی درنــگ راهــی پارکینگ شــد و در حالی
که می دانست ،جــوان مظنون قصد سرقت
موتورسیکلت را دارد ،کنارش قرار گرفت و او
را نصیحت کرد اما سارق ناجوانمرد ناگهان
کاردی را از زیر پیراهنش بیرون کشید و برای
فرار از محل ،دو ضربه به کتف و ران این افسر
رشید وارد کرد.
گزارش خراسان حاکی است ،همزمان با فرار
سارق  32ساله از محل ارتکاب جرم ،ستوان
«احــســان پــای خسته» نیز به مرکز درمانی

انتقال یافت امــا ساعتی بعد بر اثــر عــوارض
ناشی از اصابت چاقو به قسمت ران پــا ،به
درجه رفیع شهادت نایل آمد .در پی شهادت
این افسر وظیفه شناس ،سردار محمد کاظم
تقوی( فرمانده انتظامی خراسان رضوی)

دستورات ویژه ای را برای دستگیری ضارب
فراری صادر کرد و بدین ترتیب گروه ورزیدهای
از کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی با حمایت ها و راهنمایی های
قضایی وارد عمل شدند تا این که چند روز
بعد قاتل فراری در یکی از روستاهای مرزی
شهرستان سرخس به محاصره کارآگاهان
درآمد و دستگیر شد .با انتقال متهم به مشهد،
بازجویی های تخصصی از وی در حضور قاضی
دکتر صــادق صفری (قاضی ویــژه قتل عمد
مشهد) ادامــه یافت و او در بازسازی صحنه
جرم همه زوایــا و ابعاد این جنایت را بازگو
کرد .پس از تکمیل تحقیقات در دادســرای
عمومی و انقالب مشهد ،کیفرخواست این
پرونده جنایی صادر شد اما به دلیل اهمیت
ماجرا و مطالبه عمومی از سوی مردم برای
برخورد قاطع با این گونه مجرمان خطرناک،
پرونده مذکور در شعبه پنجم دادگاه کیفری
یک خراسان رضوی مورد رسیدگی سریع و
دقیق قرار گرفت.
بــراســاس گـــزارش خــراســان ،در جلسات
محاکمه کــه توسط قضات «محمد شجاع
پورفدکی» و «حسنعلی صبوری نسب» به طور
ویژه در مشهد برگزار شد ،متهم این پرونده
جنایی تالش کرد تا ارتکاب این جنایت را به

عوارض ناشی از استعمال مواد مخدر ارتباط
دهــد امــا فقط طــرح چند ســوال تخصصی از
سوی قضات با تجربه دادگاه او را در مخمصه
ای انداخت که دیگر داستان سرایی هایش نیز
بی فایده بود.
قاضی شجاع پــور فدکی از متهم داریــوش
رحیمی پرسید ،اگر تحت تاثیر عوارض شدید
مواد مخدر دست به چاقو بردی ،پس چگونه
بعد از آن راه فرار را به خوبی تشخیص دادی که
از چه راهی فرار کنی؟ یا چگونه موتورسواری
را با تهدید چاقو مجبور کردی که تو را از صحنه
جنایت فــراری دهد؟ متهم که پاسخی برای
این سوال های رگباری نداشت ،فقط سکوت
کرد و در نهایت گفت :آن قدر هم حواسم پرت
نبود که راه فــرار را پیدا نکنم! آن روز برای
سرقت موتورسیکلت به جمعه بازار رفته بودم
که افسر نیروی انتظامی متوجه شد و دستم
را گرفت .من هم برای فرار با چاقو ضرباتی به
شانه و پایش زدم!
گـــزارش خــراســان حــاکــی اســـت ،در ادامــه
جلسات محاکمه که با حضور وکالی مدافع
و اولیای دم برگزار شد  ،متهم به صراحت
ارتکاب جنایت را پذیرفت و به فرود آوردن تیغه
 20سانتی متری کارد بر ران شهید «احسان
پای خسته» اعتراف کرد.

کوتاه از حوادث
*ایرنا /محمد زیدی معاون پلیس امنیت عمومی
پایتخت از دستگیری  6نفر از عامالن نزاع دسته
جمعی «بولوار اندرزگو» که منجر به مجروح شدن
تعدادی شهروند شده بودند ،خبر داد.
*رکنا /دیروز چهار نفر از متخلفان منابع طبیعی
با حمله به پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان
کرمانشاه ،دو مامور یگان حفاظت را با سالح سرد
زخمی کردند .سرهنگ رضا اکبری ،فرمانده یگان
حفاظت منابع طبیعی کشور از دستگیر شدن یک
نفر از ضاربان و ادامه تالش ها برای دستگیری سه
متخلف دیگر خبر داد.
*صداوسیما/سرهنگجلیلیانفرماندهانتظامی
شهرستان ری از دستگیری زورگیر خشن محدوده
شهرری خبر داد که در مرخصی از زندان همچنان
به اعمال مجرمانه خود ادامه میداد.
*ایرنا /سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد:
در سال گذشته  ۱۶هزار و  ۷۷۸نفر در حوادث
رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۵
هزار و  ۳۹۶نفر بود ۹ ،درصد افزایش یافته است.

*صدا و سیما /سرهنگ رامین پاشایی معاون
پــلــیــس فــتــا از دســتــگــیــری  ۴مــجــرم ســایــبــری
که تحت عنوان «جاماندگان یــارانــه معیشتی»
اقـــدام بــه کــاهــبــرداری م ـیکــردنــد ،خبر داد.
* توکلی /چهارمین شعبه شورای حل اختالف
زرتشتیان کشور در کرمان راه اندازی شد.
* کرمانی /سرهنگ علیرضا ســوری سرپرست
قرارگاه عملیاتی ابــوذر استان کرمان از کشف
 ۱۶۳کیلوگرم تریاک از یک منزل در شهر کرمان
و دستگیری یک متهم خبر داد.
*ایـــســـنـــا /ب ــن ــا بــــر اعــــــام پ ــل ــی ــس ،مــــردی
که یکشنبه گذشته هنگام پذیرایی ناهار در
کلیسایی در جنوب کالیفرنیا اقدام به تیراندازی
کردهبود،توسطافرادحاضردرکلیسادستگیرشد.
*رکنا/محسنمزجیمعاونمرکزمدیریتحوادث
وفوریتهایپزشکیشاهرودگفت:یکشنبهشب
گذشته تصادف بین یک سواری پراید و یک نفر شتر
در محور شاهرود به بیارجمند به مرگ یک تن از
سرنشینان خــودرو در سر صحنه و مصدومیت 5
سرنشین دیگر انجامید.

عکس  :خراسان

سجادپور -درگیری حدود  50نفر از افراد دو
طایفه در مشهد با تیراندازی هوایی پلیس به
پایان رسید و چند نفر نیز دستگیر شدند.
به گزارش خراسان ،این نزاع دسته جمعی در
محله اسماعیل آباد مشهد در حالی رخ داد که
افرادیباچوبوچماقوشمشیربهجانیکدیگر

افتادند و درگــیــری شــدت گرفت .در همین
حال با گزارش ماجرا به پلیس  ،110بالفاصله
گروهی از نیروهای گشت کالنتری سپاد با
دستور سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری)
عازم محل درگیری شدند اما عوامل نزاع که
شمشیرها و قمه ها را در آسمان می چرخاندند

به حضور پلیس هم توجهی نمی کردند .در
این شرایط نیروهای انتظامی به ناچار چند تیر
هوایی شلیک کردند تا مهاجمان از یکدیگر
فاصله بگیرند ولی در این هنگام ناگهان افرادی
به قصد خلع سالح کــردن نیروهای گشت به
سمت آن ها هجوم بردند که با عکس العمل

عروس سمج!

پس از پایان جلسات دادگــاه و بررسی همه
جوانب ایــن پــرونــده حساس ،قضات شعبه
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به
شور نشستند و رای خود را با توجه به اقاریر
صریح متهم ،محتویات پرونده و گزارش های
پزشکی و انتظامی ،صادر کردند .براساس
رای دادگاه ،داریوش رحیمی متهم  32ساله،
به قصاص نفس در مألعام محکوم شد.
با صدور این رای قاطع که مورد انتظار مردم
بود ،پرونده مذکور به تقاضای وکیل متهم،
در دیــوان عالی کشور زیــر ذره بین قضاوت
قرار گرفت تا مراحل دیگر دادرسی به زودی
طی شود.

پایان نزاع طایفه ای با تیراندازی هوایی پلیس
قاطع پلیس روبه رو شدند و حلقه های قانون بر
دستانشان گره خورد .متهمان که به کالنتری
منتقل شده بودند اعتراف کردند که برخی از

افراد طایفه مقابل به آنان توهین کرده بودند که
آنان نیز برای دعوا و گرفتن زهر چشم به محل
زندگی طرف مقابل آمده اند.

ابزسازیصحنهزورگیریهشریار
توسطمهتمان

دستگیریساریقاب ۳۰۰فقره
موابیلقایپدرمشالهتران

زورگیرانی که هفته گذشته اقدام به زورگیری از یک زن در
شهرک وائین شهریار کرده بودند ،دیروز برای بازسازی صحنه
زورگیری به محل وقوع جرم برده شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فرمانده انتظامی غرب
استان تهران در این باره گفت :در پی انتشار ویدئویی در
فضای مجازی مبنی بر وقوع خفت گیری از خانمی در شهرک
وائین شهریار ،دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار
پلیس آگاهی استان قرار گرفت .کارآگاهان پلیس آگاهی با
انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و پلیسی و به صورت
نامحسوس با تعقیب و مراقبت شبانه روزی ،اعضای این باند
 ۳نفره سارقان سابقه دار را شناسایی کردند و طی عملیاتی
غافلگیرانه و با هماهنگی قضایی در مخفیگاه خود در اطراف
شهرستان شهریار دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده
شدند.
ســردار کیوان ظهیری خاطرنشان کــرد :به هیچ عنوان به
مخالن نظم و امنیت اجــازه عرض انــدام نخواهیم داد و در
بحث تامین امنیت مردم ،کوتاه نخواهیم آمد و مردم نیز باید
برای داشتن شهری سالم و آرام با خادمان خود همکاری و در
صورت مشاهده هر گونه موارد فوق مراتب را سریعا با شماره
 ۱۱۰اعالم کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری موبایل قاپ
حرفه ای در محله شهر زیبا و کشف  ۳۰۰فقره سرقت خبر داد.
بهگزارشمیزان،سرهنگجلیلموقوفهایافزود:درپیافزایش
سرقتموبایلقاپیدرمحلهشهرزیباتوسطیک موتورسیکلتدو
ترکرسیدگیبهموضوعودستگیریسارقانراتیمیازماموران
کالنتری شهر زیبا بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز
کردند .وی با بیان این که ماموران در تحقیقات انتظامی ساعات
تردد متهمان را شناسایی کردند ،افزود :ماموران هنگام گشت
زنی در محله شهر زیبا موتورسیکلت دو ترک با پالک مخدوش با
همان مشخصات اعالمی را در حال زاغ زنی شهروندان مشاهده
کردند و به سرعت وارد عمل شدند و در یک عملیات منسجم و در
تعقیبوگریز،ترکنشینموتورسیکلتدستگیروراکبمتواری
و در بررسی اولیه از متهم یک دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف
شد  .رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد :متهم  ۲۴ساله
در تحقیقات اولیه به  ۲۰۰فقره بزه انتسابی و موبایل قاپی با
همدستی متهم متواری شده اعتراف و اظهار کرد ،در مرخصی
از زندان  ،سرقت ها را انجام داده است .وی به شناسایی تعدادی
از مال باختگان اشاره و در پایان خاطرنشان کرد :تحقیقات
بیشتر برای کشف جزئیات پرونده و دستگیری متهم متواری
ادامه دارد.

دستبندقانونبردستان قاتلفراریدرکمرتاز ۴ساعت

توکلی /قاتل فراری در کمتر از چهار ساعت
در مخفیگاهش به دام افتاد.
به گــزارش خــراســان ،دادســتــان عمومی و
انقالب شهرستان عنبرآباد گفت :به دنبال
گزارشی مبنی بر نزاع منجر به قتل در یکی
از محلههای عنبرآباد ،بالفاصله بازپرس ویژه
قتل دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

به همراه فرمانده انتظامی و کارآگاهان
پلیس آگاهی در صحنه جرم حاضر شدند و
تحقیقات اولیه را آغاز کردند .
قاضی ابراهیم سلیمانی افزود :در بررسی ها
و تحقیقات اولیه ،قاتل شناسایی و بی درنگ
دستوراتویژه قضاییبرایدستگیریمتهم
صــادر و در کمتر از چهار ساعت متهم در

در امتداد تاریکی

مخفیگاهش توسط نیروهای پلیس آگاهی
دستگیر شد.
وی ،انگیزه این قتل را اختالفات خانوادگی
اعالم کرد و گفت :تحقیقات تکمیلی در این
زمینه در شعبه بازپرسی دادسرای عنبرآباد
ادامــه دارد و متهم با قرار بازداشت موقت
روانه زندان شده است.

اکــنــون کــه  11ســال از مــاجــرای طــاق عروسم
میگذرد هنوز هم نتوانسته ام از شر او و نوه ام خالص
شوم .آن روز که پسرم به خاطر یک عشق پوشالی
با دختری ازدواج کرد که در یکی از کارخانه های
من مشغول کار بود ،این روزهای تلخ را پیش بینی
میکردم چرا که ...
به گــزارش خــراســان ،مــرد  70ساله در حالی که
دادخــواســت شکایت از عــروس سابق و نوه اش را
به دســت گرفته بــود ،در تشریح ماجرای شکایت
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت 17 :سال قبل زمانی که خودم مدیریت
کارخانههای تولیدی ام را به عهده داشتم هر روز
به بخش های مختلف کارخانه سر می زدم و تالش
می کردم تا در حد امکان نیازهای مادی کارگران
کارخانه را برطرف کنم .آن روزها اوضاع مالی خوبی
داشتم و هر سال تعداد بیشتری افراد متخصص و
کارگر ساده استخدام می کردم .پسرم که آن زمان
 16ساله بود ،هنگام تعطیالت تابستانی مدارس ،به
کارخانه می آمد و من هم او را به قسمت های تولیدی
می فرستادم تا با زیر و بم فعالیت های کارخانه آشنا
شود چرا که باید روزی مدیریت این کارخانه ها را به
دست می گرفت .خالصه در یکی از همین روزها بود
که فهمیدم «دانیال» عاشق دختری شده است که در
یکی از بخش های اداری کار می کرد .برایم باورپذیر
نبود و نمی دانستم چگونه با این موضوع برخورد
کنم .اگرچه پسرم نیاز مادی نداشت ا ما به خوبی می
دانستم که او فقط به خاطر هیجانات و هوس های
زودگذر دوران نوجوانی به آن دختر ابراز عالقه می
کند .روزی کنارش نشستم و آینده این گونه عشق و
عاشقیهارابرایششرحدادمامادانیالمانندخیلی
از افراد دیگر که در این سن عاشق می شوند کور و کر
شده بود .او نه تنها به نصیحت هایم توجهی نمی کرد
بلکهبیشترمقابلممیایستادوبراینعشقهوسآلود
پافشاری می کرد .با این همه نمی توانستم پسرم را
به حال خودش رها کنم .به او می گفتم اختالفات
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی فاحشی با یکدیگر
دارید به گونه ای که ازدواج شما مدت زیادی دوام
نخواهد داشت .باالخره با همه این مخالفت ها پسرم
با «جمیله» ازدواج کرد اما اختالفات آن ها چند ماه
بعد از آغاز زندگی مشترکشان شروع شد به طوری
که بعد از به دنیا آمدن «ساعد» مسیر دادگاه و پاسگاه
را در پیش گرفتند .آن ها در هیچ موضوعی تفاهم
اخالقینداشتندومدامبهیکدیگرتوهینمیکردند.
خالصه زندگی آنان چهارسال بیشتر طول نکشید و
با مهر «طالق» از یکدیگر جدا شدند .پسرم به دنبال
سرنوشت خــودش رفت و با دختر دیگری ازدواج
کرد اما ساعد نزد همسرم ماند چرا که مادرش او را
رها کرده بود و همسر پسرم نیز تمایلی به نگهداری
او نداشت .در این میان همسرم به شدت به او عشق
می ورزید و تالش می کرد تا کمبودی را در آشفته
بــازار زندگی احساس نکند .البته مــادرش گاهی
برای دیدار با او به منزل ما می آمد ولی در پایان نیز
با بیحرمتی و بی ادبــی و حتی توهین و فحاشی
منزل ما را ترک می کرد .بارها تصمیم گرفتم ساعد
را تحویل مادرش بدهم تا دیگر از شر او خالص شویم
ولیهمسرمالتماسمیکردکهباآیندهاوبازینکنم
چرا که نزد مادرش زندگی خوبی نخواهد داشت.
وقتی ساعد کمی بــزرگ تر شد و به سن نوجوانی
رسید ،بیشتر اوقات را نزد مادرش می رفت و تنها
هنگام صرف شام و ناهار یا برای استفاده از اینترنت
(وایفای منزل) به خانه ما می آمد .حاال دیگر او هم
مانند مادرش حرمت من و همسرم را نگه نمی داشت
و به پسری پرخاشگر و بی ادب تبدیل شده بود .با آن
کههموارهمبالغزیادیبهحساببانکیاومیریختم
امابازهمبرایمخارجمادرشبهمنوهمسرمتوهین
می کرد .کار به جایی رسید که یک روز به طرفداری از
مادرش سیلی محکمی به صورتم نواخت که چشمم
دچارخونریزیشد.آنروزهاعملقلببازانجامداده
بودم و به همین دلیل دوباره در بیمارستان بستری
شدم .حاال نیز عروس سابقم به همراه نوه ام به منزل
ما می آیند و با توهین و فحاشی ،آبروریزی می کنند
درحالیکهدیگر 11سالازطالقاوگذشتهوماهیچ
نسبتی با هم نداریم .گزارش خراسان حاکی است
بررسی های تخصصی و کارشناسی در این پرونده
با دعوت از عروس سابق پیرمرد در دایره مددکاری
اجتماعی کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

