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عامل شلیک از پشت ابم محکوم شد

 2بارقصاصبرایتیراندازسیاهپوش!

شلیکمهاجمانانشناسبه مامورپلیسگلوگاه
ستوان یکم وحید ناظری مأمور نیروی انتظامی در شهرستان
گلوگاه به شهادت رسید .به گــزارش رکنا ،وی از نیروهای
فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان است که جمعه
شب گذشته در مقابل منزل خود در روستای تیله نو گلوگاه
توسط افرادی ناشناس به درجه رفیع شهادت نایل شد .هنوز از
ماهیت ضاربان اطالعاتی در دسترس نیست و تحقیقات پلیس
در این زمینه ادامه دارد.

قتلهولناکرانندهپیکاینترنتیدردرگیری ۲۰نفره
یک راننده پیک اینترنتی در درگیری خونین
خیابان پوراتحاد منطقه نیاوران تهران با ضربه
چاقو به قتل رسید.به گزارش تسنیم ،عصر روز
جمعه  30اردیبهشت ،درگیری مرگبار حدود
 20مردجواندرخیابانپوراتحادمنطقهنیاوران
به مرکز فوریتهای پلیسی  110گزارش شد.
با اعالم این خبر ،گروهی از مأموران کالنتری
 123نیاوران به محل حادثه رفتند و پس از
پایان دادن به درگیری با مــرد جوانی مواجه
شدند که از ناحیه سینه هدف ضربه چاقو قرار
گرفته بود.امدادگران اورژانــس که همزمان با
تیم پلیس به صحنه رسیده بودند ،مرد جوان را
به بیمارستان شهدای تجریش انتقال دادند اما
اقدامات درمانی فایدهای نداشت و مرد جوان
چند ساعت بعد بر اثــر ضربه چاقو فــوت کرد.

ا

حیاط آمد و فریاد زد «چه
که هدف اصلی تیرانداز
کسیهستی؟»
بــود بــه هــمــراه «ج – ن»
ولی من به سوی «م -ن»
جــان ســپــرد و ب ــرادرش
شلیک کــردم و از همان
«ر» به دنبال تیرانداز به
کوچه پشت گریختم!
پشت بام دوید ولی او نیز
چند گلوله به «م -ن»
با شلیک گلوله به شدت
زدیــد؟ نمی دانم همین
مجروح شد.
طــور شلیک مــی کــردم.
گزارش خراسان حاکی
فکر کنم چند گلوله به او
اســـت ،بــا گــــزارش ایــن
اصابت کرد.
ج ــن ــای ــت مــســلــحــانــه،
«ر -ن» را کجا زدید؟ او
بــافــاصــلــه نــیــروهــای
به دنبالم آمد که با هم در
انتظامی بــا دســتــورات
بیرون درگیر شدیم.
ویــژه قضایی وارد عمل
آیـــا کــســی هــم شــمــا را
شــدنــد و بــه تحقیق در
هنگام فرار دید؟ من به
ایـــن بــــاره پــرداخــتــنــد.
اطرافم نگاه نمی کردم.
همه شــواهــد و مــدارک
«ج -ن» را کجا به قتل
مــوجــود بیانگر آن بود
رساندید؟ داخل کوچه
که «حسین -ق» انگیزه
پشت! هر دو نفر به دنبالم
بیشتری بــرای ارتکاب
متهمبهقتلهنگاممحاکمهدردادگاهکیفرییکخراسانرضویبهریاستقاضیدنیادیده
آمــــده ب ــودن ــد ک ــه جــای
این جنایت هولناک دارد
یــک خانه مخروبه بــا آن
کتک زدند .آن زمان من در کنار گله بودم
بنابراین وی بــه همراه
برخی از نزدیکانش دستگیر و بازجویی که یکی از اهالی روستا با من تماس گرفت ها درگیر شدم و آن جا تیرهای بیشتری
شــد .چوپان  46ساله در اولین مراحل وگفتبهروستابرگردمچونهمسرمبیمار شلیک کردم.
بازجویی به صراحت ارتکاب دو جنایت است.چونموتورسیکلتمنقصفنیداشت آن ها دست خالی بودند؟ با آجر به سمت
مسلحانه با اسلحه کالشینکف را پذیرفت و از فرد تماس گیرنده خواستم به دنبالم من حمله ور شدند .اطراف کامیون حامل
جزئیات این انتقام وحشتناک را در حضور بیاید که با خــودروی او به روستا آمدم و با آجر ایستاده بودند.
مقام قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی اظهارات فرزندانم متوجه شدم که «م -ن» اسلحه را چه کار کردید؟ بیرون از آبادی
رشتخوار تشریح کرد اما در حالی که بعد از و یکی از بستگانش به زور وارد خانه ام شده میان دشت و تپه انداختم.
این ماجرا تالش می کرد تا خود را بی گناه اند .با شکایت من ،فامیل «م -ن» دستگیر آن شب لباس هایتان چه رنگی بود؟
و زندانی شد اما «م -ن» فراری بود تا این که شلوار کردی و شال سیاه داشتم و لباسم
جلوه دهد ،مدعی شد که در قتل ها نقشی
نداشته است و اعترافات قبلی خود را هم خودشرابهپلیسمعرفیکردولیوقتیاز قهوه ای سوخته بود.
انکار کرد .در این شرایط پرونده مذکور با زندان بیرون آمد من او را تحت نظر داشتم! لباس هایت را چه کردی؟ آن ها را هم
صدور کیفرخواست به شعبه ششم دادگاه چگونه او را زیــر نظر گرفتی؟ رفــت و بیرون انداختم.
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و آمدهایش را کنترل می کردم و از پشت بام چگونه به روستا بازگشتی؟ از جاده
متهم این پرونده جنایی پای میز محاکمه خانه آن ها را می پاییدم .در شب حادثه هم اصلی به طرف روستا آمدم و بعد هم پنهانی
ایستاد .در جلسات دادگاه که به ریاست رفتم ولی آن شب عروسی بود و آن ها دیر از از داخل کوچه و پس کوچه ها خودم را به
قاضی هادی دنیادیده برگزار شد ،متهم عروسی بازگشتند .من هم از کوچه پشت و منزلم رساندم که کسی مرا ندید!
 46ساله در پاسخ به سوال مقام قضایی از علمی گاز به پشت بام رفتم که دیدم همه از محل قتل تــا جــایــی کــه اسلحه را
انداختید ،چقدر فاصله دارد؟ حدود
درباره قتل «م -ن» و «ج -ن» گفت :سال داخل حیاط دراز کشیده اند.
 1394که چوپان بودم «م -ن» به همراه ابتدا یک تیر هوایی با سالح کالشینکف  30دقیقه رفت و برگشت طول می کشد.
یکی از بستگانش به نام «محمد» به زور شلیک کــردم که دیــدم «م -ن» بیدار شد لحظهتیراندازیدرچهوضعیتیبودی؟
وارد خانه ام شدند و همسر و فرزندم را و «ر» (بــرادر «م -ن») از در خانه به درون روی دو پا نشسته بودم که در همان حالت
عکس :خراسان

سیدخلیل سجادپور -تیرانداز سیاه
پوش که با شلیک از پشت بام یک منزل
مسکونی ،دو جنایت هولناک را رقم زد،
در حالی با رای قضات شعبه ششم دادگاه
کیفری یــک خــراســان رضــوی بــه دو بار
قصاص نفس محکوم شد که رای مذکور به
تایید دیوان عالی کشور نیز رسید.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،این
حادثه تلخ از تابستان سال  98و در یکی
از روستاهای شهرستان رشتخوار از توابع
استان خراسان رضوی هنگامی رخ داد
کــه مــرد چــوپــان بــا دی ــدن دســت زخمی
همسرش ،پیگیر ماجرا شد« .حسین -ق»
که به اظهارات دختر خردسال و پسرش
اتکا کــرده بــود ،به یکی از اهالی روستا
به نــام «م» سوءظن بــرد که وارد منزلش
شده است چرا که پسر او ادعا می کرد با
مرد نقابدار درگیر شده و نقاب از چهره
اش برداشته اســت .همین ســوء ظن به
شکایت قضایی انجامید اما «م» در روستا
نبود .با تصور فراری بودن متهم ،کینه ها و
اختالفات عمیق تر شد و مرد چوپان برای
به دام انداختن «م» به هرکجا سر می زد تا
این که باالخره «م» خود را به پلیس معرفی
کرد و روانه زندان شد .این درحالی بود که
«حسین – ق» نقشه وحشتناکی را برای
انتقام از «م» در ذهن خود طراحی کرده
بود و هیچ کس از آن خبر نداشت .روزها
به همین ترتیب سپری می شد تا این که
بامداد پنجم شهریور سال  98زمانی که
«م» برای مرخصی از زندان به منزل آمده
بــود ،ناگهان حادثه وحشتناکی اهالی
روستا را از خانه هایشان بیرون کشید.
تیرانداز سیاه پوشی در پشت بام یکی از
منازل مسکونی مشرف به حیاط منزلی که
«م» به همراه چند مرد دیگر در آن خوابیده
بودند ،کمین کرده بود که در یک لحظه
صدای شلیک تیر هوایی ،سکوت بامدادی
را شکست .زمانی که «م» و همراهانش پتو
را از روی سرشان کشیدند ،آمــاج گلوله
های کالشینکف قرار گرفتند که از سوی
تیرانداز سیاه پوش شلیک می شد« .م -ن»

بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی با هماهنگی قاضی محمدرضا
صاحبجمعی بازپرس ویژه قتل دادسرای امور
جنایی،تحقیقاتابتداییراکلیدزدند.تحقیقات
جنایی نشان داد ،درگیری میان رانندگان یکی
از پیکهای اینترنتی به دلیل پایین بودن نرخ
سفارش ها اتفاق افتاده است که دو نفر دیگر
به صورت سطحی در درگیری مجروح شدند.
ماموران پلیس با رصدهای اطالعاتی ،سه متهم
اصلیدرگیریمرگبارراشناساییوباهماهنگی
بازپرس ویــژه قتل آن ها را دستگیر و به اداره
پلیس منتقل کردند .بنا بر این گزارش ،متهمان
با دستور بازپرس ویژه قتل برای شناسایی عامل
اصلی جنایت در اختیار کارآگاهان آگاهی قرار
گرفتند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

ختصاصی خراسان

تیرهوایی را شلیک کردم.
«م -ن» چندمین نفر در حیاط خوابیده
بود؟ نفر دوم از در خانه بود.
ازقبلمیدانستیدکجاخوابیدهاست؟
نه! وقتی شلیک کــردم پتو را برداشت و
من به سمت او شلیک کردم.بنابر گزارش
خراسان ،متهم این پرونده جنایی که در
جلساتبازجوییومحاکمهاولیهچگونگی
وقوع دو جنایت مسلحانه را با جزئیات آن
بازگو کرده بود ،در مراحل بعدی محاکمه،
همه اعترافات خود را انکار کرد.با وجود
این ،جلسات بعدی دادگاه نیز در حضور
وکــای مدافع به ریاست قاضی هادی
دنیا دیــده و مستشاری قاضی غالمرضا
مصطفوی در مشهد برگزار شد و قضات
با طمأنینه و حوصله در حالی به اظهارات
متهم گوش دادند که اولیای دم تقاضای
قصاص نفس داشتند .در نهایت قضات
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ،گزارش
های انتظامی و پزشکی و همچنین اقاریر
متهم در مراحل دادرسی به شور نشستند
و به اتفاق آرا« ،حسین -ق» را به اتهام
مشارکت در دو فقره قتل عمدی مسلحانه
بــه دوب ــار قصاص نفس محکوم کردند.
گزارش خراسان حاکی است ،در همین
حال رای صادر شده از سوی قضات شعبه
ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی
مورد اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار
گرفت و این پرونده حساس جنایی برای
رسیدگی دقیق تر به دیــوان عالی کشور
ارسال شد .قضات شعبه  39دیوان عالی
نیز پس از آن که سطر به سطر این پرونده
جنایی را زیر ذره بین قضاوت بردند ،رای
دادگ ــاه کیفری یک خــراســان رضــوی را
منطبقباموازینقانونیوشرعیتشخیص
دادند و مهر تایید بر آن زدند .این گونه بود
که ایــن پرونده جنایی به اجــرای احکام
ارسال شد تا دیگر مراحل قانونی را طی
کند.شایان ذکر است ،برخی از متهمان
دیگری که در این پرونده دستگیر شده
بودند ،پسازانجامتحقیقاتمقدماتیآزاد
شدند و دادگاه نیز رای به برائت آنان داد.

دستگیریعامالننزاعودرگیریدستهجمعی

توکلی  /سه نفر از عامالن نزاع و درگیری دسته جمعی در
شهرستان نرماشیر در شرق کرمان به چنگ قانون افتادند.
جانشین انتظامی شهرستان نرماشیر در این باره گفت :به
دنبال وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی منجر به تیراندازی
و چاقو کشی و ایجاد خسارت در یکی از مناطق روستایی این
شهرستان ،بالفاصله دستگیری عامالن این نزاع در دستور
کار نیروهای پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
سرگرد علیرضا علی آبادی افزود :در این زمینه در کمتر از
 ۲۴ساعت سه نفر از افرادی که سرکرده و عامل این درگیری
بــودنــد ،شناسایی و پس از هماهنگی قضایی طی چند

عملیات ضربتی دستگیر شدند.
جانشین انتظامی شهرستان نرماشیر با اشــاره به کشف
تــعــدادی ســاح ســرد و دو قبضه ســاح شــکــاری از این
متهمان ،ادامه داد :براساس پرونده های تشکیل شده در
واحدهای انتظامی این شهرستان ،نزاع و درگیری یکی از
جرایم پر تعداد در شهرستان است که می تواند عواقب شوم
و غیرقابل جبرانی برای افراد درگیر یا دیگر شهروندان
به وجود آورد .از این رو از همگان به ویژه از قشر جوان می
خواهیم هیچ گاه برای حل اختالف و مسائل به خشونت
متوسل نشوند.

در امتداد تاریکی

ماجرای گل فروش تزریقی!
روزیکهبرایازدواجباشاگردگلفروشدستبهخودکشیزدمتابهخانوادهام
ثابتکنمکهدرانتخابماشتباهنکردهام،حتیبرایلحظهایهمنمیتوانستم
تصور کنم که با یک جوان تزریقی ازدواج می کنم که عادت به عشق های
خیابانی دارد و. ...به گزارش خراسان ،زن  46ساله ای که به اتهام خیانت از
همسرش شکایت کرده بود ،درباره ماجرای ازدواجش با پسر گل فروش به
کارشناساجتماعیکالنترینجفیمشهدگفت:فرزنداولخانوادهبودمکه
در 18سالگیعاشقپسرهمسایهشدم«.مرتضی»کهدرحالگذراندنخدمت
سربازی اش بود در یک گل فروشی نیز کار می کرد تا مخارج خودش را تامین
کند.منهمکهعاشقاوشدهبودمهروقتصاحبگلفروشیدرمغازهحضور
نداشتبهبهانههایمختلفبهآنجامیرفتمتااینکهروابطپنهانیماآغازشد.
حاال دیگر درگیر یک عشق خیابانی شده بودم و بیشتر اوقاتم را با مرتضی می
گذراندم.مدتیبعداوبهخواستگاریامآمداماپدرمبهخاطرشرایطاقتصادی
ورفتارهایسبکسرانهمرتضیبااینازدواجمخالفتکرد.منهمکهچشمو
گوشبستهعاشقشدهبودم،بایکتصمیماحمقانهدستبهخودکشیزدمتا
بهخانوادهامثابتکنمدرانتخابخودمدچاراشتباهنشدهاموهمهعشقهای
خیابانی فرجام تلخی ندارند .خالصه آن روز به طور معجزه آسا از مرگ حتمی
نجاتیافتموپدرممجبورشدبااینازدواجموافقتکندامااوفقطیکجملهبه
منگفتکه«دخترمدرایندنیاکسیدلسوزترازخانوادهوتکیهگاهیبهتراز
پدر وجود ندارد و این عشق های خیابانی هم چیزی جز هوس های زودگذر
نیست!»باوجوداینمنبهحرفپدرمتوجهینکردمچراکهعالقهامبهمرتضی
را یک عشق واقعی می پنداشتم .باالخره زندگی مشترک من و او در زیرزمین
منزلپدرشوهرمدرحالیآغازشدکهفقطیکهفتهبعداز ازدواج فهمیدم که
مرتضییکهروئینیتزریقیاستامانمیتوانستمدراینبارهچیزیبهخانواده
ام بگویم .در حالی که باردار بودم ،مرتضی مقابل چشمان من هروئین تزریق
میکردوازشدتخمارییانشئگینمیتوانستبهطورمنظمبهگلفروشی
برود،بههمیندلیلصاحبکارشاورااخراجکردومنمجبورشدمازآنچهدر
هنرستانخیاطیآموختهبودمبرایامرارمعاشاستفادهکنم.چرخخیاطیرا
برداشتمودرحالیشروعبهدوختودوزکردمکهاعتیادهمسرمهرروزبیشتر
می شد .در این شرایط او با کمک اطرافیان راننده یک خودروی اجاره ای شد
ولیاختالفاتماشدتگرفتهبودومرتضیبهبهانههایمختلفمراکتکمی
زد .به ناچار ماجرا را برای پدرم بازگو کردم اما او مرا سرزنش کرد و گفت :هنوز
همروزهایخوبیرامیگذرانیچراکهعشقهایخیابانیفرجامیجزخیانت
نداردوزندگیاتمتالشیخواهدشد.تصمیمگرفتمهرطورشدهمرتضیرا
ازاینشرایطخارجکنم.باآنکهدختردوممرابارداربودماماشبوروزکارمی
کردمتامخارجزندگیرابپردازمودختر8سالهامنزدهمکالسیهایشخجالت
زدهنشود.دراینشرایطبودکهمرتضیهمتصمیمبهترکاعتیادگرفتوپدرم
برایآنکهازماحمایتکندطبقهباالیمنزلشرادراختیارماگذاشت.مدتی
بعدمرتضیرانندهاتوبوسبینشهریشدوزندگیماروبهبهبودیرفت.طولی
نکشیدکهباپساندازهایمنودرآمدهمسرمیکواحدآپارتمانیدرشهرجدید
گلبهارخریدیمامابعدازآنبازهممرتضیبهمصرفموادمخدرسنتیوقرص
هایمخدرداررویآورد.هنوزطعمشیرینزندگیمشترکرااحساسنکرده
بودم که با رفتارها و تماس های مشکوک شوهرم روبه رو شدم .یک روز وقتی
به طور اتفاقی متوجه گفت وگوی عاشقانه مرتضی با فردی در آن سوی خط
شدم ،ناگهان همسرم داد و بیداد به راه انداخت و با انکار مکالمه تلفنی اش در
حالیباعصبانیتازخانهخارجشدکهگوشیرارویتختجاگذاشت.همان
لحظهپیامیرویگوشیهمسرمنقشبستکهبااودرگلبهارقرارگذاشتهبود.
بالفاصلهباتاکسیاینترنتیخودمرابهمنزلمشترکماندرگلبهاررساندماما
زن غریبه ای را با سر و وضعی زننده درون اتاق دیدم .آن زن جوان که دست و
پایشراگمکردهبود،دربرابرحیرتوپرسشهایمنگفت،منمسافراتوبوس
مرتضی بودم و چند روزی است که با او ارتباط دارم و به من قول ازدواج داده
است .اشک ریزان به مشهد بازگشتم ولی همسرم باز هم موضوع را انکار کرد
و مدعی شد آن زن جا و مکانی نداشت و من برای چند روز واحد آپارتمانی را در
اختیارشگذاشتم.وقتیفریادزدم«حرفهایتراباورنمیکنم»بهشدتکتکم
زدوازخانهخارجشد.تازهفهمیدمکهچراآنروزپدرمنصیحتمکردکهاینعشق
هایخیابانیچیزیجزهوسزودگذرنیستو....
گزارش خراسان حاکی است ،با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ مهدی
کسروی (رئیس کالنتری نجفی) رسیدگی تخصصی به این پرونده توسط
مشاورانزبدهدایرهمددکاریاجتماعیکالنتریآغازشد.
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