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... ابندا تا انتها  از 

حكايیت پر فراازز وو نشيیب ااعداامم 2 ساررقق ددرر سيیرجانن + تصاوويیر

دو مرد محکوم به اعدام به شيوه فيلم هاي وسترن از پاي چوبه دار گريختند. اين دو که قرار بود صبح سه شنبه اول دي ماه اعدام شوند توسط اعضاي خانواده هايشان
فراري داده اما ساعاتي بعد دوباره دستگير شدند.

 

 

 
كويران" دو مرد محکوم به اعدام به شيوه فيلم هاي وسترن از پاي چوبه دار گريختند. اين دو که قرار بود صبح (سه شنبه اول دي ماه)  اعدام

شوند توسط اعضاي خانواده هايشان فراري داده اما ساعاتي بعد دوباره
دستگير شدند.

 
به گزارش كويران به نقل از فرارو، سال گذشته دو مرد در حالي که س[ح به
دست داشتند وارد بانکي در نجف آباد شهر سيرجان شدند و با تهديد
کارمندان دست به يک سرقت زدند و گريختند. پس از آن تيم هاي تجسس
پليس براي رديابي دو متهم وارد عمل شدند و چندي بعد  با سرنخ هايي که
به دست آورده بودند، توانستند اسماعيل و محمد را در سيرجان بازداشت
کنند. اين دو مرد در بازجويي ها به دستبرد مسلحانه به بانکها اقرار کردند و
21 سرقت ديگر را نيز در سيرجان رقم زده اند. از آنجا ع[وه براين پذيرفتند 
که اقدامات دومرد مسلح آرامش سيرجاني ها را به هم ريخته بود و آنها
شاکيان زيادي داشتند پروندهشان به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت و

دادستان براي آنها درخواست اعدام کرد .

قضات پرونده بعد از برگزاري جلسه محاکمه اقدامات دو تبهکار را از
مصاديق محاربه و افساد في اqرض تشخيص دادند و براي هر دو مجازات
sمرگ در نظر گرفتند. اسماعيل و محمد به اين راي اعتراض کردند به هم
سبب قضات ديوان عالي کشور رسيدگي مجدد به اين پرونده را در دستور کار

خود قرار دادند و اع[م کردند حکم صادرشده مطابق قانون است .

سرانجام مراحل مقدماتي کار طي شد و نام دو متهم در فهرست اعداميان
قرار گرفت. از آنجا که قرار بود حکم اين دو مرد در م[ء عام اجراشود

تمهيدات ويژه يي نيز انديشيده شد و قرار شد حکم اجرا شود .

نخستs ساعات صبح سه شنبه اسماعيل و محمد از زندان به محل اجراي
حکم منتقل شدند و بعد از انجام تشريفات قانوني طناب دار بر گردن آنها
انداخته و خودرو از زيرپايشان زده شد. دو مرد ميان زمs و آسمان آخرين
ت[ش ها را براي زنده ماندن ميکردند که ناگهان اتفاقي غيرمنتظره رخ داد.

چند نفر از اعضاي خانواده محکومان پس از سنگ پراني با گذش~ از بs ماموران محافظ به سمت دو محکوم رفتند.
 

آنها باوجود تيراندازي هوايي پليس، اسماعيل و محمد را از چوبه دار پايs کشيدند و سوار بريک خودرو پرايد گريختند. پس از آن بود که جست
وجوها براي دستگيري دوباره دو اعدامي آغازشد و ماموران راه هاي خروجي شهر را زير نظر گرفتند. سرانجام ساعتي بعد متهمان وفراري

دهندگان آنها در روستاي اکبرآباد سيرجان در حالي که قصد داشتند به بندرعباس بگريزند دستگير شدند.

همچنs در اين رابطه خبرگزاري فارس نوشت:
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 حكم اعدام دو نفر از سارقان مسلح شهرستان سيرجان صبح سه
شنبه اول دي ماه در م� عام اجرا شد، ولي پس از اجراي حكم آنها

ربوده شدند.

صبح امروز قرار بود طبق برنامه قبلي دو نفر به نام هاي
"اسماعيل فتحي زاده"  و "محمد اسفنديارپور" در م� عام به دار
مجازات آويخته شوند كه در حمل و نگهداري س[ح جنگي غيرمجاز،
سرقت از بانكهاي سيرجان و آزار و اذيت مردم اقدام كرده بودند و
حكم در ديوانعالي كشور تائيد شده بود. در اقدامي غيرمنتظره
بستگان دو نفر اعدامي كه جمعيت زيادي را تشكيل داده بودند، با
سر و صداي زياد قبل از اعدام و فحاشي به مسئوqن منتظر بودند
تا حكم اجرا شود و آنها حمله كنند و به محض اجراي حكم، محوطه
اعدام سنگباران شد و نيروي انتظامي هم اقدام به شليك تير هوايي
و گاز اشك آور كرد. در اين شلوغي بستگان اعدامي ها اجساد خود را

ربودند و گفته مي شود كه آنها هنوز زنده هستند.
همچنs در اين شلوغي يك دستگاه خودرو نيز به آتش كشيده شد. 

در همs راستا خبرنگار ما در تماس تلفني با فرج ا� كارگر دادستان
سيرجان شرح ماجرا و اقدامات آتي را به منظور برخورد با عوامل
اغتشاش سئوال كرد كه وي اظهار داشت: اكنون در حال برگزاري
جلسه شوراي تامs شهرستان سيرجان هستيم و پس از اتمام جلسه

با خبرگزاري تماس حاصل مي كنم.

 

********************

رئيس شوراي تامs سيرجان حاضر به مصاحبه نشد

در پي ربودن دو اعدامي در سيرجان رئيس شوراي تامs اين
شهرستان حاضر به مصاحبه نشد. فرج ا� كارگر دادستان
سيرجان در پي ربوده شدن دو اعدامي در سيرجان و پس از تشكيل
شوراي تامs اين شهرستان اظهار داشت: با توجه به حادثه پيش آمده
مقرر شد تا ماموران نيروي انتظامي نسبت به دستگيري عوامل

اغتشاش و ربودن دو نفر اعدامي اقدام qزم را انجام دهند. 
خبرنگار ما با دو نفر از مسئوqن استان نيز تماس گرفته كه اين افراد
اظهار داشتند: بايد با رئيس شوراي تامs شهرستان سيرجان

مصاحبه كنيد. 
خبرنگار ما در كرمان طي دو مرحله با محمدعلي توحيدي رئيس

شوراي تأمs و فرماندار سيرجان تماس حاصل كرده كه وي حاضر به مصاحبه نشدند.

 

************************

اعدامي هاي سيرجان كه صبح سه شنبه حكم آنها اجرا شد ولي سريع با شلوغي از مهلكه فرار كردند؛ تنها پس از چند ساعت به دام افتادند.

هادي خالقي نسب مديرکل روابط عمومي دادگستري کل استان کرمان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: ماموران نيروهاي انتظامي
شهرستان سيرجان دو نفر اعدامي به نام هاي
اسماعيل فتحي زاده و محمد اسفنديارپور ربوده
شده در اين شهرستان كه در حمل و نگهداري
س[ح جنگي غيرمجاز، سرقت از بانك نجف شهر
و آزار و اذيت مردم اقدام كرده بودند را

دستگير کردند. 
وي افزود: ظهر سه شنبه دو اعدامي که در
اقدامي غيرمنتظره توسط بستگان خود پس از
اجراي حکم اعدام ربوده شدند، در حالي که هر
دو آنها زنده بودند، ساعتي پيش در حs فرار
از شهرستان سيرجان به سمت بندرعباس

دستگير شدند. 
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دستگير شدند. 
خالقي نسب تصريح کرد: بنا به حکم قضايي
اين دو نفر عصر امروز در م[ عام در شهر

سيرجان به دار مجازات آويخته مي شوند. 
وي خاطرنشان کرد: عوامل اصلي که اين دو
نفر را فراري دادند، دستگير شدند و به زودي

محاکمه و مجازات مي شوند. 
شايان ذکر است، اين افراد در روستاي
اکبرآباد سيرجان و در محور اين شهرستان به

استان هرمزگان دستگير شدند. 
همچنs عليرضا پريور معاون اجتماعي
فرماندهي انتظامي استان كرمان در تماس

تلفني با خبرنگار ما با تاييد دستگيري دو نفر اعدامي و عوامل ربايش آنها اظهار داشت: عصر امروز حکم اعدام مجددا اجرا مي شود و متعاقب
آن جزئيات اين حادثه و نحوه دستگيري ربايندگان اط[ع رساني مي شود.

 

*************************

معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان حكايت اعدام پرفراز و نشيب دو سارق سيرجاني را تشريح كرد.

جواد كمالي، با اشاره به ماجراي ربوده شدن دو اعدامي در
سيرجان اظهار داشت: روز سه شنبه در شهر سيرجان به
30 محل اجراي حكم اعدام دو نفر از سارقان كه بيش از 
مورد سرقت مسلحانه داشتند و توسط دستگاه قضايي
محكوم شده بودند، توسط برخي افراد به نيروهاي انتظامي
مستقر در محل، حمله مي شود و اعدامي ها را مي ربايند و

از منطقه دور مي كنند.

وي افزود: ب[فاصله نيروهاي امنيتي و اط[عاتي وارد
منطقه مي شوند و طي يك فاصله زماني كوتاه با انجام يك
كار اط[عاتي دقيق افراد متواري را در روستاي اكبرآباد در
اطراف سيرجان دستگير و به منظور اجراي حكم به مجراي

قانوني هدايت مي كنند.

كمالي خاطرنشان كرد: در مرحله دوم اجراي حكم، قبل از
اينكه افراد اعدامي به محل اجراي حكم برسند، با س[ح
گرم به نيروي انتظامي مستقر در محل حمله مي شود و
نيروي انتظامي هم با توجه به وظيفه ذاتي و قانوني خود با
آنها درگير مي شود و در اين درگيري دو نفر از افرادي كه

حمله كردند، كشته و تعدادي زخمي مي شوند. 

 

وي تصريح كرد: طبق آخرين گزارش زخمي ها به بيمارستان
منتقل شدند و هم اكنون تحت درمان هستند و وضعيت اكثر

آنها رو به بهبودي است و وضعيت مناسبي دارند.

معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان اظهار داشت: با
sهمكاري هاي منطقه اي و تمهيداتي كه در شوراي تام
شهرستان و استان انديشيده شده، مسائل خاتمه يافت و

وضعيت به حالت عادي خود برگشته است.

كمالي با اشاره به اينكه در نهايت سارقان مسلح اعدام شدند، تصريح كرد: بر طبق قوانs و مقررات كشور اجراي حكم اعدام با كمي تاخير
انجام شد و سارقان مسلح كه موجبات ناامني، آزار و اذيت مردم را فراهم كرده بودند، به سزاي اعمال خود رسيدند و انجام اينگونه اقدامات

غيرقانوني در جلوگيري از اجراي قانون، براي هيچ كس سود و ثمري ندارد.
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وي با اشاره به اينكه بيشتر اقداماتي كه در روز گذشته انجام شده در راستاي مسئله اجراي حكم و رفع مشك[ت مربوط به آن بود، گفت:
شناسايي و دستگيري عوامل اقدام غيرقانوني روز گذشته
در سيرجان توسط نيروهاي اط[عاتي و امنيتي در دستور

كار قرار گرفته است.

كمالي خاطرنشان كرد: كساني كه دست به چنs اقدامات
خ[ف قانون زده اند و مانع از اجراي قانون مي شوند، بر

طبق مقررات امنيتي كشور با آنان برخورد مي شود.

وي افزود: خساراتي به خودروهاي انتظامي در اين محل
وارد شده و همچنs حم[تي به ضابطان اجراي حكم به
اشكال مختلف صورت گرفته است كه اين موضوع از
طريق ناحيه انتظامي استان و بازرسي ناجا مورد پيگيري

و بررسي قرار گرفته است.

كمالي گفت: اين مسئله از مجراي قانوني خود به منظور
دفاع از نيروي انتظامي و اجراي قانون در دست پيگيري

و در اين زمينه اقداماتي انجام شده است.

معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان اظهار داشت: بر طبق آخرين گزارش ها تعداد كل زخمي ها 25 مورد اع[م شده است كه بيشتر آنها
سرپايي بودند و تعدادي هم تحت درمان هستند.

وي خاطرنشان كرد: امنيت اجتماعي در هر كشور و هر ملت منوط به اجراي قانون است و اين مهم در تمام كشورهاي دنيا صورت مي گيرد و در
هر كشور براي مجازات تبهكاران، مفسدان و عام[ن ناامني اجتماعي مجازات هايي را تعيs و اجرا مي كنند.

كمالي گفت: در كشور ايران هم بر اساس مقررات قضايي كشور هر مجرمي مجازات  خاصي دارد كه به رغم گذشت و رافت اس[مي، اگر بعضي
احكام اجرا نشود، موجب سلب آسايش جامعه و به هم ريخ~ نظم و امنيت عمومي براي تمام مردم مي شود.

وي افزود: qزم است براي استقرار امنيت و س[مت جامعه افراد جاني و متجاوزان به حقوق اجتماعي به مجازات برسند تا درس و پندي براي
ديگران باشد تا دست به اينگونه اقدامات ناشايست نزنند.

كمالي در پايان گفت: در اجراي قانون به منظور ايجاد امنيت اجتماعي استان و كشور و مقررات مملكت، بايد همكاري همه جانبه اي را از تمام
عوامل داشته باشيم و همگي خود را در اجراي قانون سهيم بدانند.

 

براي مشاهده گزارش كامل تصويري " سارقان مسلح از دستگيري تا اعدام مرحله دوم"  اينجا كليك نماييد
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