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خط زرد
مرگ  2دانش آموز تهرانی
با قرص ترامادول

دو پسر جــوان بعد از فــرار از مدرسه با تهیه
قرصترامادولومصرفآنبهاستقبالمرگ
رفتند .به گــزارش رکنا ،ساعت  11صبح
پنج شنبه ( 22آذرمــاه) مأموران کالنتری
 126تهرانپارسدرتماسبابازپرسکشیک
قتل پایتخت اعــام کــردنــد جسد شخص
ناشناسی در پارکی در محدوده استحفاظی
این کالنتری کشف شده است که جسد با
دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس امور
جناییتهرانبرایتعیینهویتوبررسیعلت
مرگبهپزشکیقانونیمنتقلشد.تحقیقات
دربارهاینپروندهادامهداشتتااینکهحدود
ساعت 14همانروز،مأمورانکالنتری126
تهرانپارسدرتماسمجددبابازپرسویژهقتل
پایتختاعالمکردندهویتمتوفیکشفشده
اســت .بنابر اظهارات مأموران و تحقیقات
اولیه ،متوفی پسر  18ساله دبیرستانی بود
که روز پیش از کشف جسد (چهارشنبه 21
آذر)بههمراهیکیازدوستانشازمدرسهفرار
کردهبود.متوفیهمراهبادوستشپسازفرار
از مدرسه اقدام به تهیه قرص ترامادول کرده،
شب هنگام به پارکی در محدوده تهرانپارس
رفته و هر دو قرص ترامادول مصرف کرده
بودند .دوســت متوفی پس از ایــن اقــدام با
وجود وخامت حال به نحوی از پارک خارج
شده ،با پدرش تماس گرفته و اعالم کرده بود
که قرص مصرف کرده است که در نهایت به
بیمارستان لقمان انتقال و نجات یافته بود.
اما متوفی شب را در پارک سپری کرده و جان
خودراازدستدادهبودکهدرنهایتصبحروز
بعد جسد وی توسط شهروندان کشف شد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده ،پدر متوفی
اعالمکردکهازدوستفرزندششکایتدارد
که با ثبت شکایت وی ،تحقیقات درباره این
پرونده و علت این اقدام مرگبار در دستور کار
مأمورانقرارگرفت.

ازمیانخبرها

ماجرایشلیکهایخونبارشرورمسلح

سیدخلیل سجادپور -شــرور مسلحی که با
اقدامات مجرمانه خود ،منطقه ای از شهر را به هم
ریخته و آسایش و امنیت را از مردم سلب کرده بود
با صدور دستورات قاطع قضایی و تالش گسترده
نیروهایپلیساطالعاتوامنیتخراسانرضوی
در حالی دستگیر شد که در آخرین شلیک های
خونینخود،ششنفررازخمیوراهیبیمارستان
کرد.
به گزارش خراسان ،نیمه شب هشتم آذر ،صدای
شلیک های پی در پی گلوله در خیابان حر 13
مشهد ،اهالی محل را وحشت زده از خانه هایشان
بیرون کشید.
قدرت نمایی و فریادهای جوان  37ساله ای که
اسلحه کالشینکف را در دست می فشرد ،موجی
از ترس و نگرانی به راه انداخته بود و مردم از ترس
اصابت گلوله ،نمی توانستند از خانه هایشان
خــارج شوند با وجــود ایــن ،شــرور مسلح که آن
لحظه خود را قوی تر از دیگران حس می کرد با
فشردن چندین باره ماشه کالشینکف ،افرادی را
نشانه گرفته بود که در محل نزاع خیابانی حضور
داشتند .او با شلیک چندین گلوله ،شش تن از
افــراد حاضر در محل را در حالی نقش بر زمین
کرد که خون از پیکر آنان به دلیل اصابت گلوله
جاری شده بود! شهروندان و رهگذران با دیدن
تعدادی از هموطنان که خون آلود و ناله کنان در
کف خیابان افتاده بودند ،بالفاصله با پلیس110
تماس گرفتند و بدین ترتیب با انتقال مصدومان
به مرکز درمانی ،در حالی نیروهای انتظامی به
ماجرای شلیک های خونبار شرور مسلح ،ورود
کردند که عامالن اصلی نــزاع خونین از محل

 25محکومبهقصاصدرکرمان
پایچوبهدارنرفتند
توکلی -رئــیــس کــل دادگــســتــری استان
کرمان گفت:طی دوســال گذشته با ایجاد
صلح وسازش 25محکوم به قصاص ازاعدام
رهایی یافتند .به گزارش خبرنگارما ،یدا...
موحدازبرگزاری بیش ازهزارو600جلسه
طی دو سال گذشته با همکاری دادگستری
واداره کل زنــدان های استان با هدف ایجاد
صلح و سازش خبردادوخاطرنشان کرد :این
جلسات،آزادی 984زندانیدردوسالگذشته
را دربرداشته است  .وی اعالم کرد:همچنین
دراینجلساتبامذاکرهباطرفیندعویبرای
913زندانی تخفیف مجازات اعم ازجریمه
وحبسگرفتهشدهاست.

مقام قضایی اضافه کرد :با دستورات ویژه قاضی
زرقانی (بازپرس پرونده) گروه زبده ای از نیروهای
پلیس اطالعات و امنیت خراسان رضوی وارد
عمل شدند و با راهنمایی های قضایی و تالش
گسترده شبانه روزی ،به سرنخ هایی از مخفیگاه
شرور مسلح دست یافتند.
قاضی سیدجواد حسینی ادامه داد :به محض این
که مخفیگاه این فرد به محاصره پلیس درآمد و
نیروهای عملیاتی با رعایت موارد امنیتی با توجه
به مسلح بودن شرور فراری ،همه راه های گریز

را بستند ،او قصد داشت با استفاده از خودروی
ســواری از چنگ قانون فــرار کند که با توجه به
دستورات قضایی ،ماموران انتظامی وی را از
چند جهت غافلگیر کردند و بدین ترتیب قبل از
آن که متهم بتواند از سالح خود استفاده کند،
حلقه های قانون بر دستانش گره خورد .معاون
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دادستان عمومی وانقالب مشهد تصریح کرد:
در بازرسی از مخفیگاه این شرور  37ساله ،یک
قبضه سالح کالشینکف  24 ،تیر فشنگ جنگی
به همراه دو خودروی سواری پژو کشف و ضبط
شد .وی گفت :این متهم خطرناک در حالی با
صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی زرقانی
روانــه زنــدان شده است که تحقیقات گسترده
پلیس برای دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این
شرور مسلح همچنان ادامه دارد .قاضی حسینی
با اشــاره به قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با
عامالن ایجاد ناامنی و مخالن آسایش و آرامش
مردم خاطرنشان کرد :به دستور قاضی پرونده
قرار است متهم صحنه های شلیک خونبار خود را
در محل ارتکاب جرم بازسازی کند.
وی همچنین به ابــراز خوشحالی مــردم در پی
دستگیری این شــرور مسلح نیز اشــاره و تاکید
کرد :دیگر زمان قداره بندی و گردنکشی به پایان
رسیده است و دستگاه قضایی اجازه قدرت نمایی
و عرض اندام به این گونه نوقداره بندها نخواهد
دادبهطوریکهاحکامقضاییسنگینینیزانتظار
آن ها را می کشد.

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی خبر داد:

پلمب طالفروشی که مورد دستبرد مسلحانه نافرجام قرار گرفت

باندسارقانمسلحخودرو
متالشیشد
توکلی-فرماندهانتظامیکهنوج ازمتالشی
شــدن باند ســارقــان مسلح خ ــودرو در این
شهرستان خبرداد و اظهار کرد:تیم های
عملیاتی پلیس طی دو عملیات در دو نقطه
شهر ،سه عضو یک باند سرقت مسلحانه را
دستگیر كردند که در بازرسی از مخفیگاه
متهمان ،سه قبضه سالح ممنوعه به همراه
مــقــادیــری مهمات كشف شــدبــه گــزارش
خبرنگارما ،سرهنگ بهرامی افـــزود:در
تحقیقاتوبازجوییهایفنیپلیس،متهمان
به شــرارت هــای خــود از جمله حمل سالح
غیرمجاز ،زورگیری،تیراندازی،اخاذیوسه
فقرهسرقتمسلحانهخودرواعترافکردند.

 5سرنشین خودرو
در شعله های آتش سوختند

معاون دادستان با اشاره به برخورد قاطع با اخالل گران نظم و امنیت تشریح کرد:

گریخته بودند.
معاوندادستانمرکزخراسانرضویروزگذشته
در گفت و گوی اختصاصی با خراسان و در تشریح
جزئیات این پرونده شرارت گفت :در پی گزارش
نیروهای انتظامی مبنی بر ایــن که فــرد شرور
مسلحی با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در
مردم موجب ناامنی در شهرک شهید رجایی شده
است بالفاصله دستورات الزم و قاطع قضایی
برایپیگیریموضوعوبررسیهایدقیقمیدانی
توسط پلیس صادر شد تا همه عوامل دخیل در
این ماجرا به طور کامل
شناسایی شوند .قاضی
س ــی ــدج ــواد حسینی
افزود :با توجه به اهمیت
و حــســاســیــت مــاجــرا،
پرونده این شرور مسلح
به شعبه  405دادسرای
عمومی و انقالب مشهد
ارجـــــاع شـــد و تــوســط
ق ــاض ــی دک ــت ــر حسن
زرقانی مورد رسیدگی
قــرار گرفت .سرپرست
مجتمع قضایی شهید
بهشتیمشهدبااشارهبه
قاطعیتبازپرسپروندهدربرخوردباجرایمخشن
و اخالل گران نظم وامنیت خاطرنشان کرد :پس
از انجام تحقیقات میدانی و گزارش های مردمی،
مشخص شد که عامل شلیک های خونبار یکی از
افراد شرور و شناخته شده به نام «م-ض» است که
موجب نگرانی و ترس اهالی محل می شود .این

سجادپور -رئیس پلیس پیشگیری خراسان
رضوی از پلمب طالفروشی خبر داد که چند

روز قبل مــورد دستبرد مسلحانه نافرجام
قـــرار گــرفــت .سرهنگ محمد بوستانی با
بیان ایــن خبر به خراسان گفت :بررسی ها
و تحقیقات گسترده پلیس دربــاره ماجرای
دستبرد مسلحانه به طالفروشی در نبش بولوار
امامت  11مشهد بیانگر آن بود که متصدی
طالفروشی بسته حفاظتی و امنیتی را که از
مدت ها قبل به طالفروشی ها ارائه شده رعایت
نکرده اســت و به همین دلیل دزدان مسلح
فرصتی را بــرای دستبرد مسلحانه یافته اند

که این موضوع در احساس امنیت شهروندان
بسیار تاثیرگذار است .این مقام ارشد انتظامی
خاطرنشان کرد :در بسته حفاظتی وامنیتی
که پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی
و با همکاری صمیمانه و هماهنگی معاونت
پیشگیری از وقــوع جــرم دادگستری تدوین
شد ،نکات ایمنی و امنیتی ویژه ای وجود دارد
که طالفروشان و بانک ها و دیگر مراکز مهم
تجاری ملزم به رعایت آن هستند تا از دستبرد در
امان بمانند اما متاسفانه باز هم تعداد انگشت

شماری از این گونه مراکز هستند که به این
بسته حفاظتی کم توجهی می کنند واین گونه
جان خود و شهروندان را در معرض خطر قرار
می دهند .سرهنگ بوستانی تصریح کرد:
در راستای دستورات قضایی و بــرای امنیت
مردم ،هر کدام از صنوف مذکور در اجرا و به
کارگیری این بسته حفاظتی سهل انگاری
کنند ،فروشگاه آنان تا رفع نواقص موجود پلمب
می شود که همین زمینه ،طالفروشی بولوار
امامت نیز پلمب شد.

مردهمسرکشدرمشهدبه دارمجازاتآویختهشد
ســجــادپــور -مـــردی کــه هــمــســرش را در پی
اختالفات خانوادگی و با ضربات متعدد چاقو
در مشهد به قتل رسانده بود در زندان مرکزی و با
حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای
عمومی و انقالب به دار مجازات آویخته شد .به
گــزارش اختصاصی خراسان ،در تاریخ سی و
یکم تیرماه سال  ،1389ماموران انتظامی از
طریق مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰در جریان
قتل زنی در یک منزل اجــاره ای قرار گرفتند و
برای بررسی موضوع به محل اعالم شده واقع در
خیابان نوغان مشهد عزیمت کردند.
آنان با مشاهده پیکر خون آلود زنی حدود ۴۳
ساله که با ضربات متعدد چاقو جان باخته بود
مراتب را به قاضی علی اکبر صفائیان (قاضی ویژه
قتل عمددر زمان حادثه) اطالع دادند.
بــا حضور مقام قضایی در محل کشف جسد
بررسی های پلیسی و قضایی در این باره آغاز شد.
تحقیقات مقدماتی نشان داد مردی که ساکن
مشهد بــود بــه دلیل اختالفات خــانــوادگــی با
همسرش به منزل یاد شده مراجعه و یکی از اتاق
ها را اجاره کرده بود ،اما همان شب همسر وی نیز
به منزل اجاره ای آمده بود که پس از یک مشاجره
لفظی درگیری بین آن ها آغاز شد.

شواهد موجود در صحنه حادثه بیانگر آن بود که
مرد میان سال پس از بستن دست و پای همسرش
او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و خود نیز
متواری شده اســت.در حالی تحقیقات پلیس
برای یافتن متهم به قتل آغاز شد که کارگر منزل
نیز از زمان وقوع جنایت متواری شده بود.
به دستور قاضی صفائیان ،کارآگاهان پلیس
جنایی آگاهی خراسان رضوی ،مشخصات متهم
به قتل را که پس از شناسایی خانواده او به دست
آورده بودند به نیروهای انتظامی سراسر کشور
اعالم کردند تا در صورت مشاهده ،وی را دستگیر
کنند .اما با گذشت چند روز از این ماجرا ،متهم
فراری که دچار عذاب وجدان شده بود به یکی
از پاسگاه های انتظامی در رشت مراجعه کرد و
ضمن تسلیم خود به قانون ،ماجرای جنایت خود
را برای ماموران انتظامی شرح داد.
با اعالم موضوع از طریق ماموران آگاهی گیالن به
پلیس خراسان رضوی ،اقدامات الزم برای اعزام
متهم به قتل به آگاهی خراسان رضوی انجام شد و
او تحت الحفظ ماموران انتظامی به مشهد منتقل
شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
متهم که از اقدام جنایتکارانه خود پشیمان شده
بود ضمن اعتراف صریح به قتل درباره انگیزه این

جنایت گفت :به همسرم شک داشتم و به دلیل
این بدبینی ها بود که او یک سال قبل قهر کرد و
به همراه فرزندانم به مشهد آمد.
وی گفت :روز حادثه وقتی همسرم به منزلی که
اجــاره کرده بودم آمد ،دوبــاره اختالفات کهنه

سر باز کرد و من پس از آن که او را با ضربات چاقو
کشتم به تهران فرار کردم ،اما عذاب وجدان یک
لحظه هم راحتم نمی گذاشت تا آن که به شمال
کشور رفتم و خودم را تسلیم پلیس کردم.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،پس
از تکمیل تحقیقات و صــدور کیفرخواست در
دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،این پرونده
جنایی به شعبه پنجم کیفری یک خراسان رضوی
ارســال شد و مرد همسرکش پای میز محاکمه

ایستاد .این مرد که هنوز مدعی بود به دلیل
سوء ظن همسرش را به قتل رسانده است پس از
برگزاری چندین جلسه محاکمه ،به قصاص نفس
محکوم شد ولی با اعتراض وی به رای صادرشده،
این پرونده در شعبه  28دیوان عالی کشور مورد
رسیدگی دقیق تر قرار گرفت با وجود این قضات
با تجربه دیوان عالی نیز رای صادرشده از دادگاه
کیفری را تایید کردند و بدین ترتیب پرونده مذکور
برای اجرای حکم به دادسرای مشهد ارجاع شد.
بنابرگزارش خراسان ،اولیای دم در حالی حاضر
به گذشت از پدرشان نشدند که معتقد بودند
مادرشان بی گناه کشته شده است و به همین
دلیل بر اجرای حکم قصاص بعد از گذشت هشت
سال از ماجرای جنایت همچنان اصرار کردند تا
این که سپیده دم چهارشنبه گذشته و با فراهم
شدن مقدمات اجرای حکم ،مرد همسرکش که
 50سال سن داشت پای چوبه دار رفت.
گزارشخراسانحاکیاست،دخترانقاتلکهدر
صحنه اجرای حکم حضور داشتند باز هم حاضر
به گذشت نشدند؛ این گونه بود که این حکم در
حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای
عمومی و انقالب مشهد و دیگر مسئوالن ذی ربط
به اجرا درآمد و مرد همسرکش به مجازات رسید.

پایان سریال سارقان پایتخت در مشهد
سجادی -فرماندهانتظامیمشهدازدستگیری
دو گرداننده باند حرفه ای سرقت از منازل
مسکونی و کشف مقادیری طال و ارز سرقتی
خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «اکبر
آقا بیگی» با اعــام این خبر گفت :در اجرای
مرحله دیگری از طــرح ارتقای امنیت محله
محور ،ماموران انتظامی پس از کنترل و مراقبت
های پوششی ،چهار تن از گردانندگان باند را

ســوار بر خــودروی ســواری سمند در محدوده
بولوار الدن در حالی ردزنــی کردند که قصد
تخریب گاوصندوق سرقتی را داشتند.
فرمانده انتظامی مشهد گفت :متهمان که
متوجه حضور پلیس در یک قدمی خود شده
بودند با خــودروی ســواری سمند به سرعت از
محل گریختند و عملیات تعقیب و گریز آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد :خودروی سارقان در حال
فرار با دو دستگاه خــودروی ســواری شخصی
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و یــک شهروند نیز تــصــادف کــرد و مــامــوران
انتظامی با استفاده از قانون به کارگیری سالح
و تیراندازی هوایی ،خودرو را متوقف کردند.
سرهنگ آقا بیگی گفت :در این عملیات دو
تن از گردانندگان اصلی باند که اهل تهران
هستند دستگیر شــدنــد .وی تصریح کــرد:
متهمان با معرفی دو همدست فراری خود در
اعترافات اولیه گفتند نقشه سرقت ها را در
تهران طراحی کــرده و سپس به مشهد آمده

اند .فرمانده انتظامی مشهد گفت :در بازرسی
اولیه از متهمان 11سکه طال ،هفت سکه عتیقه
طال و مقادیر دیگری طالجات به همراه 3600
دالر آمریکا 100 ،لیرترکیه و  50درهم امارات
و دیگر زیورآالت مسروقه کشف شد .وی بیان
کرد :عملیات دستگیری دو متهم فراری پرونده
وتحقیقاتپلیسیبرایکشفدیگرسرقتهای
انجام شده توسط اعضای این باند حرفه ای
سرقت ادامه دارد.

...

درامتدادتاریکی

ترس از شعله های خشم!
فقط به خاطر یک غرور بی جا و لج و لجبازی
های بچه گانه در حالی زندگی گذشته ام
را از هم پاشیدم که  10سال از زیباترین
روزهــای جوانی ام را با همسر اولم سپری
کردم و به تحصیالت عالیه رسیدم اما اکنون
برای فرار از کتک های هولناک همسر دومم
آواره کوچه و خیابان شده ام چرا که آن مرد
معتاد تهدیدم کرده است...
زن  31ساله در حالی که بیان می کرد از
ترس همسرم هر روز به یکی از مسافرخانه
ها پناه می بــرم و دیگر ادامــه ایــن زندگی
برایم مقدور نیست ،به کارشناس و مددکار
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت:
 16ساله بودم که ازدواج کردم با این شرط
که به تحصیالتم ادامــه بدهم ولی همسرم
مرد بیکاری بود که هیچ گاه به خاطر زن و
فرزندش تالش نمی کرد من هم که در یک
شرایط سنی خاصی قرار داشتم به درستی
نمی توانستم بــرای زندگی خــودم تصمیم
بگیرم به همین دلیل وارد لج و لجبازی
احمقانه با همسرم شــدم درحــالــی که در
رشتهمهندسیکشاورزیتحصیلمیکردم
همسرم گاهی به دلیل وضعیت حجابم مرا
سرزنش می کرد که باید چادر سرم کنم و
گاهی به آرایش کردنم ایراد می گرفت من
هم که آن زمان نمی توانستم حقیقت حرف
های همسرم را بپذیرم بیکاری او را بهانه
قــرار می دادم تا در برابر این سرزنش ها،
تحقیرش کنم .خالصه طی 10سال زندگی
مشترک همواره من برای خانواده ام تالش
می کردم تا دست نیاز نزد دیگران دراز نکنم
ولی عاقبت پنج سال قبل همین لجبازی
ها موجب جدایی من و همسرم شد و من به
ناچار از شهر و دیــار خودمان راهــی مشهد
شدم و با توجه به رشته تحصیلی ام کاری در
یک گلخانه پیدا کردم .هنوز مدت کوتاهی از
اشتغالم در آن گلخانه نمی گذشت که با ابراز
عالقهپسرمردگلخانهدارروبهروشدممنکه
از ازدواج قبلی سرخورده بودم و می خواستم
به همسر قبلی ام بفهمانم که با جوانی بهتر
از او ازدواج کرده ام بدون هیچ شناخت و
تحقیقی و با دستپاچگی به خواستگاری اش
پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد نشستم.
اما زمانی فهمیدم که همسرم به مواد مخدر
صنعتی اعتیاد دارد که دیگر دیر شده بود
و من چــاره ای جز تحمل نداشتم با وجود
این اعتیاد تنها مشکل همسرم نبود چرا که
او در زمان خماری از خود بی خود می شد
و مرا به باد کتک می گرفت تا جایی که یک
بار به دلیل ضربه ای که به کلیه ام زد دچار
خونریزی شــدم ولــی او به جــای آن که مرا
بــرای درمــان نزد پزشک متخصص ببرد با
چند عدد قرص به منزل بازگشت و مدعی
شد آن قرص ها برای تسکین دردم بسیار
موثر است اما بعد از چند روز فهمیدم قرص
هایی که همسرم به من داده از نوع «متادون»
(داروی ترک اعتیاد) بوده و او به این ترتیب
قصد داشته مرا نیز معتاد کند تا دیگر نتوانم
به اعتیادش اعتراض کنم خالصه روزگارم
هرروزتلخترمیشدطوریکهوقتیازسرکار
به منزل بازمی گشتم می دیدم که همسرم به
همراه دوستان معتادش بساط مواد مخدر
را در منزلم پهن کــرده و به تماشای فیلم
های تلویزیونی نشسته اند اگر کوچک ترین
اعتراضی به این وضعیت می کردم همسرم
نه تنها مرا به باد کتک می گرفت بلکه لوازم
منزل را نیز می شکست ولی حدود  10روز
قبل زمانی که به خانه بازگشتم و دوبــاره با
صحنه پاتوق دوستانش روبــه رو شــدم زن
غریبه ای نیز در کنار آن ها نشسته بود وقتی
به همسرم اعتراض کردم با بی شرمی گفت
این زن با همسرش قهر کرده و به منزل ما پناه
آورده است و ...به همین دلیل با هم درگیر
شدیموهمسرمباشکستندندانم،مراتهدید
بهقتلکرد.ازآنروزبهبعدازترسشعلههای
آتش خشم همسرم آواره مسافرخانه ها شده
ام .او مرد خشنی است و به خاطر اعتیادش
دست به هر کار خطرناکی می زند چند روز
بعد از فرار،کودک دو سالهام را تحویل مادر
شوهرم دادم ولــی خــودم همچنان آواره
هستم و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد عباس
زمینی (رئیس کالنتری سپاد مشهد) پرونده
این زن در دایره مددکاری مورد بررسی و
رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

