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ازمیانخبرها

ماجرایزنیدردام«عنکبوتهای زورگیر

»

قاتلملیکای5سالهاعدامشد
قاتلملیکایپنجسالهصبحدیروز درمألعام
ودریکیازمیدانهایاصلیشهرفالورجان
اعدامشد.بهگزارشرکنا،احمدخسرویوفا
رئیسکلدادگستریاستانبااعالم اینخبر
گفت :متهم این پرونده که در مهر ماه امسال
درپییکمعاملهشومموادمخدر،ملیکاطفل
پنجسالهفالورجانیرابهگروگانگرفتهوپس
ازشکنجهبهقتلرسانیدهبودبااقداماتسریع
قضایی در کمتر از  24ساعت دستگیر شد و
در کمترین زمان مورد محاکمه قرار گرفت.
خسروی وفا یادآور شد :در این پرونده قضات
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان
متهم را به دلیل قتل ملیکا به قصاص ،نسبت
به زنای به عنف به فرد دیگری به اعدام ،آدم
ربایی  20سال حبس ،ایــراد ضرب و جرح

ازدواجموقتبهانهای
برایسرقتوکالهبرداری
فرمانده انتظامی استان از کشف دو پرونده
سرقتوکالهبرداریکهمتهماناینپروندهها
بهبهانهازدواجموقتزمینهوقوعجرمرافراهم
کرده بودند ،توسط ماموران انتظامی مشهد
خبرداد.بهگزارشپایگاهخبریپلیس،سردار
«محمدکاظمتقوی»بابیاناینخبرگفت:این
عملیاتگستردهدردومرحلهوتوسطتیمهای
تجسس کالنتری مهرگان وکاظم آباد مشهد
انجام شد .فرمانده انتظامی استان خراسان
رضــوی افــزود :مــامــوران کالنتری مهرگان
در مرحله اول این عملیات پیگیری گزارش
کالهبرداری و سرقت چند میلیون تومانی
از حساب بانکی مردی را که از شهرستان به
مشهدآمدهبوددردستورکارخودقراردادند.
سردار تقوی افزود :شاکی پرونده برابر ادعای
اولیه خود در مشهد به طور اتفاقی با خانمی
جوانآشنامیشودوبهپیشنهاداینخانم،قرار
بوده او را به عقد موقت خود درآورد .وی گفت:
تحقیقاتاولیهازمردمیانسالحاکیازآنبود
کهاوبهخانههمسایهزنمطلقهرفتهوباخوردن
یکچاینباتبیهوششدهوروزبعد،هنگامی
کهازخواببیدارمیشوددرمییابدموجودی
حساب عابربانکش به سرقت رفته است .وی
گفت :تیم های تجسس کالنتری مهرگان
مشهد در پیگیری بعدی پرونده ،همسایه زن
مطلقه را که عامل سرقت از حساب عابر بانک
شاکی بود و همچنین زن جوان را که دو فرزند
نیزدارددستگیرکردند.

و حساسیت ویژه این پرونده دستورات صریح
قضایی برای شناسایی و دستگیری «عنکبوت
های زورگیر» از سوی ماموران کالنتری کاظم آباد
آغاز شد .وقتی زن جوان مشخصاتی از خالکوبی
النه عنکبوت روی بازوی یکی از زورگیران را به
پلیس ارائه کرد ،ذهن نیروهای کالنتری روی
عماد (زورگیر سابقه دار  18ساله) معطوف شد.
نیروهای کالنتری که با راهنمایی های مقام
قضایی وارد عملیات مهمی شده بودند با نشان
دادن تصاویر مجرمان سابقه دار به شاکی پرونده
از وی خواستند تا آن ها را شناسایی کند .این

گونه بود که ناگهان زن جوان با دیدن چهره عماد
فریاد زد «خودش است»! بنابر گزارش خراسان،
با شناسایی «عنکبوت زورگیر» بالفاصله عملیات
دستگیریویبادستورسرپرستمجتمعقضایی
شهید کامیاب مشهد و هدایت سرگرد حسینی
آغــاز شد و نیروهای پلیس بعد از  48ساعت
مراقبت هــای شبانه روزی در محل مخفیگاه
احتمالی زورگیران ،باالخره به اخباری رسیدند
که نشان می داد عماد به منزلی واقع در بولوار

توس وارد شده است بنابراین سحرگاه بیست
و چهارم دی ،نیروهای کالنتری کاظم آباد در
حالی وارد مخفیگاه متهم شدند که همدست
او نیز در همان مکان حضور داشــت .گــزارش
اختصاصی خراسان حاکی است ،قبل از آن که
«عنکبوت های زورگیر» بتوانند عکس العملی از
خود نشان دهند حلقه های قانون بر دستانشان
گره خورد و بدین ترتیب دو جوان  18و  17ساله
برای انجام بازجویی به کالنتری هدایت شدند.
عنکبوت های زورگیر که سوابق سرقت به عنف
را نیز در پرونده سیاه خود دارند ابتدا ماجرای

آزار و اذیت زن جوان را انکار و اظهار کردند ما فکر
کردیم او برای خرید مواد مخدر آمده است و ما
هم خواستیم به او مواد بفروشیم اما وقتی در برابر
شاکی پرونده قرار گرفتند به ناچار زورگیری و آزار
و اذیت زن جوان را در بیابان های اطراف مشهد
پذیرفتند و این گونه با دستور قاضی شریعت
یار این پرونده بــرای بررسی بیشتر در اختیار
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی قرار گرفت.

گزارش ها و اظهار نظر ها درباره علل بروز سانحه بوئینگ707

بیمسئولیتیفاجعهبار

مشرق:اگربهحادثهآبان ماهاینفرودگاهرسیدگیمیشداینفاجعهپیشنمیآمد
درحالیکه مراسمتشییعوخاکسپاریشهدای
حادثه سقوط هواپیمای  707صبح امــروز در
پایگاه شهید لشکری برگزار و پیکر پاک این شهدا
برای خاک سپاری به زادگاهشان منتقل می شود
ازهماندقایقاولیهگمانهزنیهاواظهارنظرهای
کارشناسان درباره علل بروز این سانحه تلخ آغاز و
نکات عجیبی درباره زمینه های بروز این حادثه
مطرح شده است .در همین زمینه به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،باز هم یک رخداد تلخ
در صنعت هواپیمایی که این بار فع ً
ال نشانهای از
اشاره به اشتباه و تقصیر خلبان در گزارش های
اداری نیست به وقوع پیوست؛ رخدادی که این بار
تعدادی از استادان و خلبانان باسابقه کشورمان
در راه تامین نیازهای ضروری کشور جان باختند.
مشرق نیز با اشاره به این که به نظر میرسد دالیل
مختلفی چون وضعیت آب و هوا ،نبود سامانههای

مناسب الکترونیکی در فرودگاه و تاخیر در انتقال
اطالعات مناسب از سوی برج مراقبت به هواپیما،
در این سانحه تلخ به صورت جدی دخیل باشد،
می افزاید  :نکته مهم در این حادثه که در همان
نخستین لحظات ،بسیاری از کارشناسان بر آن
تاکید کردند هم راستایی دو فرودگاه فتح و پیام
و فاصله تنها کمتر از  ۱۰کیلومتر آنهاست که
به احتمال زیاد خلبان را به اشتباه انداخته است.
همچنان که خبرگزاری ایسنا نیز در گفت وگو با
یک کارشناس هوانوردی تاکید کرد که این اتفاق
یک بار دیگر آن هم به فاصله چند ماه از مسافربری
شدن فرودگاه پیام تکرار شده است و نزدیک بوده
یک هواپیمای مسافربری مسیر مشهد –کرج با
 150مسافر در این فرودگاه سقوط کند .اکنون
بررسیهای مشرق از اسناد سازمان هواپیمایی
کشور جزئیات بیشتری از این بی مسئولیتی

و فــاجــعــه مــدیــریــتــی را
ن ــش ــان مـــیدهـــد کـــه بر
ایـــن اســــاس در گـــزارش
 ۹۷ / ۸ /۲۵دفتر بررسی
سوانح و حــوادث سازمان هواپیمایی کشوری
تاکید شده است :فاصله فرودگاه فتح تا فرودگاه
پیام حدود 5.5مایل بوده و همچنین باند این دو
فرودگاه تقریب ّا در یک راستاست و بنا به اظهارات
معاونت عملیات شرکت (ایرالین) تاکنون تذکر و
بخشنامه الزمی در قالب  PIFبرای خلبانان صادر
نشده است .به رغم این که در این گزارش تاکید
شده که این رویداد در حد حادثه جدی بوده است
و در عین حال ،یادآوری شده که هواپیما با ۱۵۰
مسافر در فاصله یک متری با زمین با هوشمندی
خلبان مجدد پرواز کرده ،اما باز به نظر میرسد
هشدارها و دستورالعمل های الزم و همچنین
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درامتدادتاریکی

عکس ها اختصاصی از خراسان

عمدیبههفتسالحبس،ازبابتحبسغیر
قانونی طفل و خواهر و برادر وی به چهار سال
حبس و برای کودک آزاری به  9ماه حبس و
نیز پرداخت دیه در حق اولیای دم و شکات
محکومکردند.

سیدخلیل سجادپور -پلیس مشهد با صدور
دستورات ویژه ای از سوی معاون دادستان مشهد
و با استفاده از بایگانی تصاویر مجرمان سابقه دار،
زورگیران خشنی را به دام انداخت که متهم به آزار
و اذیت یک زن جوان هستند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده وحشتناک از ظهر بیست و یکم دی زمانی
آغاز شد که زنی  28ساله خــودروی پرایدش را
درحاشیه خیابان شهید جنگی پارک کرد و برای
خرید دارو به داخل داروخانه ای در همان نزدیکی
رفــت .او دقایقی بعد در حالی که پالستیک
داروهایش را در دست می فشرد از داروخانه
خارج شد و پشت فرمان پراید نشست اما هنوز
داروهایش را در دست داشت که ناگهان دو جوان
از دو سوی خودرو ،درهای پراید را گشودند و در
حالی که یکی از آنان قمه ای را زیر گلوی زن جوان
گذاشته بود ،در میان وحشت و حیرت راننده،
درون خــودرو نشستند و از او خواستند هر چه
سریع تر حرکت کند.
زن  28ساله که از شدت ترس دست و پاهایش
به لــرزه افتاده بــود ،پــدال گــاز را فشرد و بنا به

خواست دو جــوان خشن به سمت بیابان های
اطراف «مشهدقلی» حرکت کرد .دو جوان مذکور
که یکی از آن ها النه عنکبوت را روی بازویش
خالکوبی کرده بود ،زن جوان را به زمین های
کشاورزی خلوت در حاشیه شهر بردند و او را به
شدت مورد آزار و اذیت قرار دادند اما با مقاومت
و فریادهای دلخراش زن جوان آن ها به هدف
شوم خود نرسیدند و به ناچار دوبــاره آن زن را
پشت فرمان نشاندند تا او را به النه عنکبوتی
خودشان در شهر منتقل کنند .به همین دلیل
«عنکبوت های زورگیر» در حالی که مبلغ 300
هزار تومان وجه نقد و گوشی تلفن همراه راننده را
از وی گرفته بودند ،از او خواستند تا به سوی شهر
حرکت کند .زن جوان که از آن بیابان هولناک
رها شده بود با سرعت به سمت بولوار توس به راه
افتاد .این در حالی بود که عنکبوت های زورگیر
در تماس با دوستانشان که طعمه ای را به دام
انداخته اند از آن ها خواستند در مسیر حرکت به
آن ها ملحق شوند .وقتی خودرو به بولوار توس
رسید و سر و کله موتورسوارانی پیدا شد که با
تماس عنکبوت های زورگیر به محل آمده بودند
ناگهان زن جوان پدال ترمز را محکم کوبید و با
فریادهای بلند و جیغ های مکرر از شهروندان
یاری خواست با آن که در آن ساعت از روز کسی
در آن اطراف نبود ولی زورگیران که از فریادهای
زن جوان ترسیده بودند بالفاصله از خودرو پیاده
شدند و ســوار بر موتورسیکلت دوستانشان از
محل گریختند .گــزارش اختصاصی خراسان
حاکی است ،زن  28ساله که هنوز آثار وحشت و
ترس در چهره اش موج می زد خود را به کالنتری
کاظم آبــاد مشهد رساند و ماجرای «عنکبوت
هــای زورگــیــر» را فــاش کــرد .در پی اعــام این
گزارش ،بالفاصله ماموران اطالعات و تجسس
کالنتری با دستور سرگرد سیدقدیر حسینی
(رئیس کالنتری کاظم آباد) مراتب را به قاضی
سیدهادی شریعت یار (معاون دادستان مشهد)
اطالع دادنــد و بدین ترتیب با توجه به اهمیت
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نصب سامانههای هشدار دهنده از سوی سازمان
هواپیمایی کشوری در خصوص این فرودگاه
صــورت نگرفته اســت تا بــار دیگر خلبان دچار
اشتباه شود .در عین حال ،بی اطالعی یا فقدان
ارائه اطالعات الزم از سوی برجهای مراقبت دو
فرودگاهاصلییعنیپیامومهرآبادکهعلیالقاعده
باید به کمک هواپیما برای فرود در محل مناسب
میآمدند ،عالمت سوال دیگری است که باید به
آن توجه کرد.اما این بار سرنخها و شواهد مهمی
وجود دارد که نشان میدهد میتوان عواملی
چون تجهیزات ناکافی ،بی توجهی مسئوالن برج
مراقبت یا آنهایی که حرکت و فرود این هواپیما
را در سامانههای خود نظاره میکردند و واکنشی
نشان ندادند و آنهایی را که گزارش حادثه قبلی
را دیدند و اقدام اساسی و مناسبی انجام ندادند
فراخواندوپرسیدچگونهاستکهدواتفاقیکسان
ظرف دو ماه در کشور رخ میدهد؟ نکته جالب
و تاسف آور آخر این که در گزارش دفتر بررسی
سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری بیان
شده است که اطالع رسانی این رویداد از طریق
مبادیذیربطبهسازمانهواپیماییانجامنشده
و در پی «گزارش افراد غیر» ،موضوع مورد پیگیری
قرار گرفته است .

فکر نمی کردم من هم سوژه
در امتداد تاریکی شوم
بــا آن کــه خــــودم یــکــی از خــوانــنــدگــان
همیشگی ستون عبرت آموز در «امتداد
تاریکی» صفحه حوادث روزنامه خراسان
ب ــودم امــا نمی دان ــم چــرا از سرگذشت
دیگران عبرت نگرفتم و با رفیق بازی به
جایی رسیدم که امروز ماجرای  10سال
تحمل زندان به دلیل نزاع و درگیری باید
درس عبرتی برای دیگران شود تا شاید ...
جوان  33ساله ای که یک دهه از دوران
جــوانــی خــود را پشت میله هــای زنــدان
گــذرانــده اســت پس از پاسخ به ســواالت
تخصصی قــاضــی دکــتــر حــســن زرقــانــی
(قاضی شعبه  405دادســرای عمومی و
انقالب مشهد) درباره آخرین پرونده نزاع
مسلحانه خونین به تشریح ماجرای زندگی
اش پرداخت و گفت :دوران تحصیلم را
در منطقه کوهسنگی مشهد گذراندم و
در رشته مکانیک دیپلم گرفتم البته در
حین تحصیل در یک تعمیرگاه خــودرو
نیز به عنوان شاگرد پادو کار می کردم تا
مبلغی برای خودم پس انداز کنم آن زمان
پــدرم دفتر خرید و فــروش امــاک داشت
و از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود از
سوی دیگر هم از همان دوران کودکی به
ورزش کشتی عالقه مند بودم و این رشته
را به صورت حرفه ای ادامه دادم تا این که
بعد از پایان خدمت سربازی یک دستگاه
خودروی پیکان به صورت اقساطی خریدم
و به مسافرکشی مشغول شدم.
این در حالی بود که پدرم به دلیل سکته
مغزی زمین گیر شده بود و من بخشی از
درآمدم را صرف دارو و درمان او می کردم
با وجود این در همین زمان یکی از بستگان
نزدیک پــدرم امــاک او را باال کشید و ما
دچار مشکالت مالی شدیدی شدیم این
بود که در سال  1380به منطقه هنرستان
آمدیم و من عهده دار تامین هزینه های
خواهر و برادرم شدم به طوری که اکنون
همان خواهرم استاد دانشگاه است با آن
که اهل هیچ گونه دود و دمی نیستم اما
بدبختی های من از سال  1385زمانی
آغاز شد که به رفیق بازی روی آوردم در
آن سال ها به زور بازو و غرور جوانی می
بالیدم و به قول معروف احساس «فردین
بازی» داشتم.
هیچ کس جرئت نداشت به دوستان من
چپ نگاه کند اگر کسی به خواهر دوستم
متلک می گفت یا به دوستانم بی ادبی
می کرد دیگر سر و کارش با من بود طوری
ادبــش مــی کــردم کــه هیچ گــاه فراموش
نکند.
در همین سال بود که یک روز فــردی در
اطراف میدان هاشمیه به یکی از دوستان
من ناسزا گفت من هم با مشت و لگد به
جانش افتادم و به مدت دو ماه برای اولین
بار روانه زندان شدم اما از این ماجرا درس
عبرت نگرفتم و همچنان خودم را رفیق
بــازی قهار می پنداشتم بعد از آزادی از
زنــدان بــاز هم در هر نــزاع و درگــیــری که
دوستانم نقش داشتند من هم وارد معرکه
مــی شــدم بــه همین دلیل تاکنون شش
بار دستگیر و روانــه زنــدان شده ام که در
مجموع  10سال از عمرم را پشت میله های
زندان گذراندم آخرین بار نزاع مسلحانه
ای بین مــن و حــدود  200نفر دیگر در
میدان نمایشگاه مشهد رخ داد که آن زمان
من بعد از شلیک با اسلحه کالشینکف
دستگیر و از سال  1392تا خرداد 1396
در زندان بودم.
این بار بعد از آزادی از زندان فهمیدم که
رفیق انسان فقط خانواده اش است و دیگر
رفاقت ها جز خسران سود دیگری ندارد در
واقع رفاقت قصه تلخی است که من اکنون
از نام آن هم گریزانم.
تالش کردم رفیق بازی هایم را کنار بگذارم
و به آینه عبرت دیگران تبدیل شوم هیچ گاه
فکر نمی کردم روزی سرگذشت من هم
در ستون در امتداد تاریکی به چاپ برسد
چرا که سال گذشته با مرگ پدرم من هم
خالفکاری ها را کنار گذاشتم تا زندگی
آرامــی را تجربه کنم به همین دلیل قرار
است شنبه آینده با دختر یکی از بستگانم
نامزد شوم اما نمی دانم چگونه باز هم پای
من به یک پرونده نزاع مسلحانه باز شده
است و ...
ماجرای واقعی براساس
یک پرونده قضایی

