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استمداد پلیس برای شناسایی مخفیگاه قاتل مادرزن!
سجادپور -پلیس آگاهی خــراســان رضــوی از
شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی درباره
مخفیگاه قاتل فراری تبعه خارجی دارند مراتب
را به نیروهای انتظامی اعالم کنند .به گزارش
خراسان ،این قاتل فراری که تصویر بدون پوشش
وی با دستور قضایی در روزنامه خراسان به چاپ

رسیده است ،بیست و دوم اردیبهشت سال ،95
با ضربات چاقو مادرزنش را در بولوار شهید قرنی
مشهد به قتل رساند و یکی دیگر از بستگانش را
نیز مجروح کــرد .این تبعه خارجی که با انگیزه
اختالفات خانوادگی دست به جنایتی هولناک
زده بود ،پس از وقوع این حادثه وحشتناک به محل

نامعلومیگریختوتحتتعقیبپلیسقرارگرفت.
گـــزارش خــراســان حاکی اســت ،بــررســی های
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی نشان داد که حسین عابد (قاتل) که چند
ماه بیشتر از ازدواجش نمی گذشت ،با استفاده
از مشخصات مــادرش ،شناسنامه ایرانی تهیه

در امتداد تاریکی

کرده است .در همین حال پلیس برای شناسایی
مخفیگاه وی از شهروندان استمداد طلبید.
بــر ایــن اســـاس ،کسانی کــه از مــکــان اختفای
حسین عابد اطالع دارند یا او را شناسایی کرده
انــد ،بــا شــمــاره تــلــفــن 051- 21825267یا
 09357231094پلیس آگاهی تماس بگیرند.

ماجرای دزد کریستالی

قاتل فراری

پس از ۸سال تالش و ۶ابر تعویق،خانواده غزاله رضایت ندادند

گــروه حـــوادث -بــا وجــود همه تالشهای
انجام گرفته از سوی چهرههای مختلف ،اما
خانواده شکور طی سال های گذشته همواره
بر اجــرای حق قانونی خود تاکید داشتند و
حکم قصاص آرمــان عبدالعالی پس از شش
بــار تعویق ،سرانجام سحرگاه دیـــروز اجــرا
شد .به گــزارش میزان ،با تقاضای قصاص و
گذشت نکردن خانواده غزاله شکور ،حکم
قصاص آرمــان عبدالعالی که از سال  ۹۲در
زنــدان به سر میبرد ،صبح دیــروز چهارشنبه
 ۳آذر در زندان رجایی شهر تهران اجرا شد.
طی سالهای گذشته جلسات متعددی در
دادستانی تهران با حضور قضات و اعضای
کمیته صلح و ســـازش و همچنین فعاالن
و چهرههای فرهنگی و اجتماعی شاخص
برای گرفتن رضایت از خانواده غزاله شکور
بــرگــزار شــده بــود .با وجــود همه تالشهای
انجام گرفته از سوی چهرههای مختلف ،اما
خانواده شکور طی سال های گذشته همواره
بر اجــرای حق قانونی خــود تاکید داشتند.
از سه شنبه گذشته نیز تــاشهــای دوبــاره
دادستانی تهران ،کمیته صلح و سازش و برخی
از مقامات قضایی دیگر برای متقاعد کردن
خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم

 ۳نفر در شعله های آتش تصادف
زنده زنده سوختند
سه نفر در سانحه رانندگی در جاده اندیمشک
به دزفول جان باختند .به گزارش مهر ،سه شنبه
شب گذشته قبل دو خودروی پژو و سواری نامعلوم
در جاده اندیمشک به دزفول با هم تصادف کردند
و دچار آتش سوزی شدند .متأسفانه در این سانحه
رانندگی ،سه نفر درجا سوختند و جان خود را از
دست دادند .این حادثه یک مصدوم هم داشت که
به مرکز درمانی اعزام شد.

کوتاه از حوادث
* شبکه خبر  /ساعت  ۱:16بامداد دیروز زمین
لرزهای به بزرگی 5.1ریشتر حوالی منطقه مسجد
حضرتابوالفضلدرسیستانوبلوچستانرالرزاند.
اینزمینلرزهخسارتینداشتهاست.
* ایسنا /سردار الهی فرمانده انتظامی لرستان از
رهایی جوان  ۲۲ساله کوهدشتی که در پایتخت
ربــوده شــده بــود و در یکی از محلههای خرمآباد
نگهداریمیشد،پسازدوروزخبرداد.
* ایسنا /به گفته سرهنگ خورشاد رئیس پلیس
فتای مازندران ،حساب مادربزرگ به مبلغ 540
میلیونریالتوسطنوهاشخالیشد.
توکلی /سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه شمال
استانکرمانازبرخورددودستگاهپژو ۴۰۵درمحور
نرماشیر-ریگانخبردادوگفت:براثراینحادثه،دو
نفرجانباختندوسهتندیگرمجروحشدند.
*ایسنا /سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس
فتای پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که برای
خانمیازبستگانخوددراینستاگرامصفحهجعلی
ایجادوتصاویرخصوصیویرامنتشرکردهبود.
*مهر/ملکیسخنگویسازمانآتشنشانیازوقوع
آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی شش طبقه
در خیابان مصطفی خمینی و نجات بیش از ۵۰نفر
ازساکنانآنطیبامداددیروزخبرداد.
توکلی /توفان شن و غلظت گرد و غبار ،مدارس
سه شهرستان شرقی ریگان ،فهرج و نرماشیر را
در استان کرمان به تعطیلی کشاند و راه ارتباطی
 ۱۴روستای ریگان را مسدود کرد.
*فارس /سرهنگپیامکاویانیرئیسپلیسامنیت
عمومی پایتخت از دستگیری شش نفر از اراذل و
اوباشی خبر داد که اقدام به عربدهکشی و قدرت
نماییباسالحسرددرمحلهعبدلآبادکردهبودند.
*مهر/ملکیسخنگویسازمانآتشنشانیتهران
از وقوع آتش سوزی در مجتمع تجاری قائم واقع در
تجریشطیبامداددیروزخبردادوگفت:درطبقات
باالیییکواحدصنفیرستورانبودکهچندنفریدر
آنحضورداشتند؛چندتنازافرادیکهدراینطبقه
بودندازساختمانخارجشده وآتشنشانانهمزمان
با خاموش کردن آتش حدود ۱۰نفر از افرادی را که
دراینبخشبودندبااستفادهازنردبانهیدرولیکی
ازساختمانخارجکردند.خوشبختانهمصدومیتو
تلفاتجانینداشتیموازسرایتآتشبهبخشهای
مجاوراینساختمانجلوگیریشد.

آرمانقصاصشد
به نتیجهای نرسید و اولــیــای دم بر اجــرای
حق قانونی و شرعی خــود اصــرار داشتند.
در جلسه فـــوق ،عـــاوه بــر ت ــاش افــــراد با

قصاصقاتل فرزندشان،شدتگرفته بود تا این
که بر اساس قانون هر دو خانواده برای اجرای
حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند.
▪آخرین تالش ها
برای جلب رضایت
پدرو مادر غزاله

ایــن تــاشهــا تــا جایی
ادامــه داشت که قاضی
م ــح ــم ــد شـــهـــریـــاری
ســرپــرســت دادســــرای
جــنــایــی از ســاعــت ۴
صبح به همراه تیمی از
قضات اجــرای احکام و
کمیته صلح و ســازش
کــه سابقه طــوالنــی در
رضــایــت گــیــری بــرای
پــرونــدههــای مختلف
قتل دارد وارد سالن
جــلــســات زنــــــدان رجـــایـــی شــهــر شــدنــد.
در ابتدای حضور قاضی شهریاری در این اتاق،
وی و دیگر اعضای کمیته صلح و سازش همه
تــاش خــود را بــرای کسب رضایت خانواده
شکور انجام دادنــد که ایــن تالشها بــاز هم

سابقه در گرفتن رضایت بــرای پروندههای
قصاص به خــانــواده عبدالعالی نیز فرصت
داده شد تا بــرای گرفتن رضایت با خانواده
شــکــور دیــــدار داشــتــه بــاشــنــد .در انتهای
جلسه قــاضــی شــهــریــاری یــک ب ــار دیــگــر از

نزاع خونین مسافران در محمودآابد
 2جوانکرجیپسازقتل 2جوانکرمانشاهیمتواریشدند
فرمانده انتظامی محمودآباد از درگیری
میانچندجوانمسافردراینشهرستان
و قتل دو جــوان کرمانشاهی خبر داد.
سرهنگحسینزادهدرگفتوگوباایرنا
زماندرگیریوقتلرانیمهشبسهشنبه
شب اعــام کرد و افــزود :درگیری بین
دو جوان کرجی و دو جوان کرمانشاهی
اتــفــاق افــتــاده بــود .وی افـــزود :در این
درگیری دو جوان کرمانشاهی که حدود
 30سال داشتند ،بر اثر جراحت ضربه
چاقو به قتل رسیدند .فرمانده انتظامی
محمودآباد ادامه داد :دو جوان کرجی
پس از قتل از صحنه مــتــواری شدند و

تالش برای شناسایی و دستگیری آن ها
ادامهدارد.
ســرهــنــگ حــســیــن زاده در خصوص
تبعات اجــاره دادن غیرمجاز خانه و ویال
به مسافران هشدار داد و از شهروندان
مازندرانی خواست برای دریافت مجوز از
ادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دستی اقدام کنند .وی افزود :شهروندان
بایدتوجهداشتهباشندکهبرایجلوگیری
از اتفاقاتی مانند آن چه در محمودآباد به
قتل دو جوان انجامید ،ویالهای خود را
به افــراد فاقد هویت و مــدارک شناسایی
واگذارنکنند.

خــانــواده شکور درخــواســت کــرد در فضایی
آرام و به دور از حضور افــراد بــرای سرنوشت
پرونده قتل دخترشان تصمیم گیری کنند.
پــیــش از اعــــزام آرم ــان
عــبــدالــعــالــی بــه سالن
اجرای حکم ،خدام حرم
مطهر امام رضــا(ع) نیز
با همراه داشتن پرچم
متبرک گنبد حضرت
امام رضا(ع) ،مالقاتی با
خانواده شکور داشتند،
اما تالشهای آنها نیز
بـــرای گرفتن رضایت
بی نتیجه ماند و آرمان
عــبــدالــعــالــی بــاوجــود
همه تالشهای انجام
گرفته در طــول هشت
سال گذشته ،به سمت
ســالــن اجـــــرای حکم
رفت و حکم قصاص در مورد او به اجرا در آمد.
پیشتر مادر غزاله شکور در مصاحبهای تاکید
کــرده بــود اگــر آرم ــان ،محل جسد دخترم را
بگوید او را میبخشم ،اما محتویات پرونده و
اقاریر آرمان حکایت از آن داشت که او پس از

▪ماجرای قتل غزاله چه بود؟

در ایــن پــرونــده ،پسری بــه نــام آرم ــان متهم
ب ــود  14اســفــنــد س ــال  ،92پــس از آن که
دختر موردعالقهاش غزاله را به خانهشان
دعــــوت کـــــرده ،او را بـــه قــتــل رســـانـــده و
جــســدش را داخـــل یــک چــمــدان چـــرخدار
گذاشته و در سطل زبــالــه انــداخــتــه اســت.
یــکــی از دالیــلــی کــه بــاعــث بــه وجـــود آمــدن
پیچیدگیهای قضایی در رونــد رسیدگی
به این پرونده شد ،پیدا نشدن اثری از جسد
غزاله در همه این سالها بود؛ مسئلهای که
حتی گاهی باعث بهوجود آمــدن ادعاهایی
دربـــاره زنــده بــودن ایــن دختر شــد ،امــا این
ادعاها هرگز ثابت نشد و آن چه پلیس و قضات
دادگ ــاه در جریان بررسیهای گسترده به
آن رسیدند ،شکی باقی نگذاشت که دختر
 19ساله توسط آرمــان به قتل رسیده است.
این همان حقیقتی بود که آرمان هم در جریان
محاکمهبهآناعترافکردوبهاینترتیببودکه
اوازسویقضاتدادگاهبهقصاصمحکومشدو
این حکم به تأیید دیوانعالی کشور نیز رسید.

ابند قاچاق مسلحانه اب  ۵۲۱کیلو شیشه و حشیش متالیش شد
توکلی /در عملیات منسجم پلیسی در دشت «ریگ
سفید» شهرستان شهربابک ،باندبزرگ قاچاق
مسلحانه مواد افیونی متالشی شد .به گزارش
خــراســان ،فرمانده انتظامی استان کرمان در
تشریح جزئیات این عملیات گفت :نیروهای پلیس
شهربابک با انجام اقدامات اطالعاتی از انتقال
مقادیری موادمخدر از مرزهای شرقی به استان
های مرکزی کشور باخبر شدند و بررسی موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند .سردار عبدالرضا
ناظری با اشاره به رصد مستمر فعالیت های این
باند ،افــزود :شب سه شنبه ،تیم های عملیاتی
پلیس شهرستان هــای شهربابک و سیرجان با
پشتیبانی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
و تکاوران یگان  ۱۲۴قرارگاه ابــوذر با مشاهده
دو خــودروی پژو پارس متعلق به قاچاقچیان در

گروگان ۱۰سالهدرکمتراز ۳ساعتازچنگآدمربایانآزادشد

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت:
گروگان  ۱۰ساله با تالش کارآگاهان پلیس
آگاهیاستاندرشهرستانخاشدرکمترازسه
ساعتازچنگالآدمربایانآزادشد.سرداراحمد
طاهریدرگفتوگوبامهرافزود:درپیدریافت
گزارشیمبنیبرربایشکودک ۱۰سالهتوسط
افــراد ناشناس در شهرستان خــاش ،بررسی

قتل غزاله شکور ،جسد وی را داخل سطل زباله
انداخته است.

موضوع به صــورت ویــژه در دستور کــار پلیس
آگاهیاستانوشهرستانخاشقرارگرفت .وی
ادامهداد:دربررسیهایاولیهپلیسازشاهدان
عینی در محل حادثه مشخص شد ،فرد ربوده
شده در یکی از خیابانهای اطراف شهرستان
خاشبودهکهسرنشینانیکدستگاهپژو۴۰۵
او را با تهدید سالح ربــوده و به سرعت از محل

متواری شده اند .فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچستان گفت:باتوجهبهحساسیتموضوع،
کارآگاهان پلیس آگاهی تالش گسترده ای را
برای رهاسازی فرد ربوده شده آغاز کردند که با
انجام اقدامات تخصصی سرنخهایی از هویت
متهمانومحلنگهداریگروگاندرحاشیهشهر
خاش به دست آمد .وی اضافه کرد :در نهایت

 7کیلومتری شهربابک در دشت «ریــگ سفید»
به آن ها دستور ایست دادنــد ،اما آنان به محض
مشاهده ماموران به سمت آن ها شلیک کردند.
وی ادامه داد :در این درگیری مسلحانه با آتش
پرحجم نیروهای پلیس ،سرنشینان خودروی اول
زمین گیر شدند و سرنشینان خودروی دوم نیز با
رها کردن خودرو و تیر اندازی به سمت ماموران
از محل درگیری گریختند   .فرمانده انتظامی
استان کرمان گفت :در این عملیات ضمن توقیف
خودروها ،دو نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند و
 ۲۹۷کیلوگرم حشیش و  ۲۲۴کیلوگرم شیشه
کشف شد .سردار ناظری با اشاره به این که تالش
برای دستگیری دیگر متهمان متواری ادامه دارد،
افزود :گروه های عملیاتی پلیس به صورت زمینی و
هوایی در حال پاک سازی منطقه هستند.
مأموران در یک عملیات ضربتی به محل اعزام
شدند و در کمتر از سه ساعت فرد ربوده شده را
آزادکردند.سردارطاهریبااشارهبهاینکهآدم
ربایانقبلازحضورمأمورانازمحلمتواریشده
بودند،ادامهداد:بابررسیانجامشده،مشخص
شدعللوانگیزهمتهماناینپروندهبرایربایش
ایننوجواناختالفاتمالیباپدرویبودهاست
که در این زمینه اقدامات تخصصی پلیس برای
دستگیریافرادشناساییشدهادامهدارد.

شش سال قبل با یکی از هموطنانم در مشهد
دوست شدم و با او معاشرت کردم اما «یاراحمد»
که به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت مرا هم به
مصرف مواد مخدر ترغیب کرد تا این که مجبور
شدیم برای تامین هزینه های اعتیاد دست به
سرقت و زورگیری بزنیم و...
سارق 22ساله تبعه خارجی که هنگام دستبرد به
یک ساختمان در حال احداث در مشهد دستگیر
شدهاست،بابیاناینکههمدستمازمحلسرقت
گریخت دربــاره سرگذشت خــود به کارشناس
اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خــان مشهد
گفت :پدر و مادرم سال ها قبل برای کسب درآمد
بیشتروزندگیبهترازافغانستانبهایرانمهاجرت
کردند و من هم در منطقه گلشهر مشهد به دنیا
آمــدم اما به خاطر این که پــدرم مــردی بی سواد
بود ،شغلی بهتر از کارگری پیدا نکرد و با دیگر
هموطنانش به امور ساختمانی مشغول شد .با
وجود این ،پدرم درآمد خوبی نداشت و زندگی ما
به سختی می گذشت اما مادرم که او نیز بی سواد
است از اوضاع زندگی اش راضی بود و به درآمد
پدرم قناعت می کرد ولی من که به سن نوجوانی
رسیدهبودموبههیچوجهنمیتوانستماینشرایط
را تحمل کنم ،هشت کالس بیشتر درس نخواندم
و تصمیم گرفتم وارد بازار کار شوم ،اما در آن سن و
سال کار مناسبی پیدا نکردم و به نوجوانی بیکار
تبدیل شدم که اوقاتم را به بطالت می گذراندم .در
همینروزهابایکیازهموطنانمدرمنطقهگلشهر
دوست شدم .آن زمان تازه وارد  16سالگی شده
بودم که به پیشنهاد یاراحمد برای اولین بار مواد
مخدر صنعتی استفاده کردم .دوستم که معتاد
بود هر روز مرا به مصرف شیشه و کریستال ترغیب
می کرد و من هم که از بیکاری حوصله ام سر رفته
بود در کنار بساط او به استعمال مواد مخدر می
پرداختم .خالصه خیلی زود معتاد شدم و نمی
توانستم هزینه های اعتیادم را تامین کنم .این بود
کهچندبارتصمیمگرفتیمبرایدرآمدزاییبیشتر
به کشورهای عربی برویم ولی هیچ کجا را بهتر از
ایراننیافتیمبههمیندلیلبهپیشنهادیاراحمدبه
سرقتوزورگیریرویآوردیمتامخارجاعتیادمان
راتامینکنیم.چندبارسرقتهایمختلفیانجام
دادیم و با فروش لوازم سرقتی روزگارمان را می
گذراندیم تا این که ساختمانی نیمه کاره در بولوار
میرزاکوچکخانراشناساییکردیمتادرفرصت
مناسب به آن جا دستبرد بزنیم اما روزی که وارد
ساختمانشدیمومقدارزیادیلوازممانندگوشی
های تلفن ،ابزار بنایی و آچار آالت را درون کوله
پشتی ریختیم ،ناگهان نگهبان ساختمان متوجه
شد و یاراحمد لوازم سرقتی را انداخت و درحالی
کهمنبانگهباندرگیرشدهبودمازمحلگریخت.
بعد از آن هم نگهبان ساختمان با پلیس تماس
گرفت و نیروهای انتظامی مرا به کالنتری انتقال
دادند .حاال هم که برای اولین بار دستگیر شده
ام از کرده خودم پشیمانم و. ...گزارش خراسان
حاکی است ،تحقیقات ماموران تجسس با دستور
سرهنگ عبدی (رئیس کالنتری میرزاکوچک
خان)برایدستگیریمتهمفراریوکشفسرقت
های احتمالی دیگر آنان ادامه دارد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

