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آتش جنایت در کوه های خلج!

سجادپور -دو بــرادر که پس از قتل بی کسیازآنقولنامهاطالعینداشت!همین
رحمانه مادرشان ،جسد او را در کوه های موضوعاحتمالوقوعجنایتباانگیزهمالی
خلجمشهدبهآتشکشیدهبودند،درحالی را قوت بخشید و این گونه بود که با دستور
رازاینجنایتهولناکرافاشکردندکهدر سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
تنگنایبازجوییهایتخصصیقرارگرفته آگاهی خراسان رضوی) گروه ورزیده ای از
بودند.بهگزارشخراسان،بیستویکمآبان کارآگاهاندایرهفقدانیهایپلیسآگاهی
گذشته،زنیباتسلیمشکوائیهایبهپلیس ماموریتیافتندتابهطورویژه،اینپروندهرا
آگاهیخراسانرضویازگمشدنناگهانی بااستفادهازراهنماییهایقضاییپیگیری
مادر 51سالهاشخبردادوازپلیسکمک کنند .ماجرای تحقیقات غیرمحسوس با
خواست.اوبهکارآگاهانادارهجناییگفت :رصدهای اطالعاتی به طور شبانه روزی
مــادرم از روز گذشته ( )99.8.20که به ادامه داشت تا این که قاضی دکتر زرقانی
منزل برادرم رفته بود گم شده است و دیگر در سمت قاضی ویــژه قتل عمد مشهد،
خبری از او نداریم! با اعالم این گزارش ،سکان رسیدگی به پرونده های جنایی را
تحقیقاتمقدماتیدراینبارهآغازشدامادر به عهده گرفت
بررسیهایاولیه،سوسویضعیفیازوقوع و ب ــه مطالعه
جنایت نیز نمایان شد و به عنوان یکی از ســطــور اوراق
پــــرونــــده گم
فرضیههایپلیسیموردتوجهقرارگرفت.
با مطرح شدن فرضیه جنایی ،این موضوع شــدن زن 51
به طور غیرمحسوس زیر ذره بین تحقیقات سالهپرداخت.
رفت و به این ترتیب پسر  25ساله طاهره بــــه گـــــزارش
(زن گم شده) با صدور دستور قضایی ،به خراسان ،این
پلیس آگاهی احضار شد اما او ادعا کرد :درحالیبودکه
مادرم ساعت  14بیستم آبان به منزل من
کارآگاهان به آغاز جست وجو برای یافتن بقایای جسد سوخته
آمد ولی حدود ساعت  16به قصد رفتن به زمینه روشنی
منزل خواهرم از خانه ما خارج شد که دیگر از احتمال وقوع قتل دست یافته و منتظر تحقیقات با حضور قاضی ویژه قتل عمد در
من هم خبری از او ندارم! گزارش خراسان صــدور دســتــوری از ســوی مقام قضایی پلیس آگاهی ادامه یافت تا این که در یک
حاکیاست،دراثنایتحقیقاتکارآگاهان ،بودند .اسناد و مــدارک ارائــه شده توسط لحظهوزمانیکهسواالتپیچیدهقضایی،
سخن از قولنامه منزل مسکونی زن  51کارآگاهان کافی بود تا قاضی جدید ویژه رونــد گیج کننده ای به خود گرفته بود،
ساله به میان آمد که اکنون گم شده بود و قتل عمد ،پازل به هم ریخته این پرونده را ناگهان عروس جوان لب به اعتراف گشود
و راز قتل «طاهره» را فاش کرد .او گفت:
شوهرم با همدستی برادرش او را در منزل
ما به قتل رساندند و  ....فرمانده انتظامی
خراسان رضوی که با تدابیر ابالغی برای
پیگیری ویژه پرونده های جنایی ،بر روند
فعالیتهایپلیسیدراینخصوصنظارت
مستقیمی دارد ،روز گذشته پس از کشف
بقایایجسدزنمیانسال،درگفتوگوی
اختصاصی به خراسان گفت :ماجرای گم
لنگ کفش باقی مانده در محل سوزاندن جسد
شدن قولنامه ،کارآگاهان را به این نتیجه

کوتاه از حوادث
*تسنیم /مالشاهی ،فرمانده مرزبانی سیستان و
بلوچستان گفت :در راستای انجام مأموریت مرزی
در راه پاسداری و حراست از مرزها در منطقه مرزی
زهک،استواردوم "رضااسدالهی"حینکنترلنوار
مرزیبهدرجهرفیعشهادتنایلآمد.
توکلی /حسن عبدلی نوجوان  ۱۰ساله اهل
شهرستاناناراستانکرمانبااهدای ۲۵۰میلیون
تومانازپساندازهایچندسالهخودبهحوزهنظمو
امنیت،عنوانکمسنترینخیرامنیتسازنامگرفت
و طیمراسمیازویتقدیرشد.
*ایرنا /همایی جانشین رئیس پلیس راه همدان
گفت :سانحه رانندگی در جاده گل تپه  -بیجار طی
پنج شنبه شب منجر به فوت سه نفر و مجروح شدن
یکنفردیگرازسرنشینان دوخودروشد.
*تسنیم/موقوفهایرئیسپلیسپیشگیریتهران
بزرگازدستگیریسارقانیخبردادکهچهارشنبه
شبگذشتههنگامسرقتازیکصرافیدرمحدوده
سعادتآبادبازداشتشدند.
*مهر /فرهنگ کره بندی رئیس اورژانــس اهواز
از مصدوم شدن  ۱۱نفر در دو سانحه رانندگی در
استانخوزستانخبرداد.
*میزان/حسنوند رئیسپلیسمبارزهباموادمخدر
فاتب از دستگیری متهم مواد فروشی که اقدام به
توزیعموادروانگردانگلمیکرد،خبردادوگفت:
ازمتهمبیشاز ۶کیلوگرمگلکشفشد.
*ایرنا /سرخوش نهاد رئیس پلیس فتای همدان
گفت :دو زن در همدان که با استفاده از نرم افزار
اقدام به ارائه رسید جعلی به فروشنده می کردند،
دستگیرشدند.

حادثه در قاب

ایسنا/ملکیسخنگویسازمانآتشنشانیتهران
گفت :ساعت  ١۴دیــروز حادثه وقوع تصادف یک
خودروی ٢٠۶بایکنفرسرنشینمردجوانحدود
 ٢۵ساله باگاردریلهایبزرگراه یادگاراماماطالع
داده شد که پس از حضور نیروهای آتش نشانی در
محلمشاهدهشداینگاردریلهابهشدتبهپاهای
این جوان آسیب زده به گونه ای که هر دو پای این
جوانازبدنشجداشدهبود.

تصاویر متهمان لحظاتی بعد از دستگیری

رساند که احتماال جنایتی خانوادگی رخ
داده است .به همین دلیل و با دستورات
قضایی ،اعضای خانواده زن گم شده ،زیر
ذره بین رصدهای اطالعاتی
وتحقیقاتغیرمحسوسقرار
گرفتند .سردار سرتیپ دوم
محمد کاظم تقوی افــزود:
پس از بازداشت فرزندان و
عــروس ایــن زن ،بررسی ها
با شگرد پلیسی و در حضور
مقامقضاییادامهیافتتااین
که در نهایت راز این جنایت
هولناکگشودهشد.سکاندار
امنیت سرزمین خورشید با
قدردانی از دستورات ویژه و به موقع قاضی
زرقانی تصریح کرد :متهمان پس از چند
ساعت داستان سرایی و تناقض گویی،
قتل مادرشان را فاش کردند که در این
میان دو پسر  25و  19ساله مقتول اظهار
کردند :مادرمان را از روی پله ها به پایین
پرت کردیم و سپس با کشیدن پالستیک
به سر نیمه جان او ،راه تنفس اش را بستیم
و بعد هم جسد او را در کوه های خلج به
آتش کشیدیم! ســردار تقوی با اشــاره به
اعترافات یکی از متهمان ادامه داد :یکی
از متهمان مدعی است«وقتی مــادرم به
منزلماآمد،نپرداختناقساطوامازدواجم
را به رخم کشید که دایــی ام ضمانت مرا
کــرده بــود! به همین دلیل من عصبانی

قاچاقدامزندهبااتوبوسمسافربری!
تــوکــلــی /قــاچــاق دام زنـــده بــا اتــوبــوس های
مسافربری به مقصد نرسید .فرمانده انتظامی
شهرستان منوجان از کشف  40رأس گوسفند
قاچاق از چهار دستگاه اتوبوس عبوری از این
شهرستانخبرداد.بهگزارشخراسان ،سرهنگ
منوچهر نـــوری افــــزود :مــأمــوران پلیس این
شهرستان هنگام کنترل خــودروهــای عبوری
مــحــور کــهــنــوج-بــنــدرعــبــاس چــهــار دستگاه
اتوبوس عبوری را برای بررسی متوقف کردند.

وی ادامـــه داد :در بــازرســی از ایــن اتــوبــوس
هــا در مجموع  40راس گوسفند قــاچــاق و
فاقد مجوز کشف شد و در این زمینه اتوبوس
هــا توقیف و چهار متهم نیز دستگیر شدند.
این مسئول انتظامی با بیان این که ارزش دام
قاچاق کشف شده ،براساس نظر کارشناسان
 ۸۰۰میلیون ریال برآورد شده است ،افزود :دام
های کشف شده تحویل اداره دام پزشکی شد و
متهمان بهمرجعقضاییتحویل شدند.

دستگیری سارقی که با تجهیزات نظامی سرقت می کرد
رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری
سارق حرفه ای با  ۵۰فقره سرقت خبر داد و
گفت :متهم با استفاده از تجهیزات نظامی
از مال باختگان سرقت می کرد .به گزارش
پلیس ،سرهنگ موقوفه ای افزود :چهارشنبه
تیم عملیات کالنتری وردآورد از حضور
مشکوک فردی که با یک دستگاه خودروی
سواری پراید مدعی بود مامور پلیس است در
یکی از محله ها با خبر شدند.وی ادامه داد:

بالفاصله گشت های کالنتری برای بررسی
موضوع به نشانی اعالمی اعــزام شدند ،اما
متهم محل را ترک کرده بود و در حالی که متهم
در حال پرسه زنی در محدوده اعالمی بود،
خودروی متهم توقیف ودر بازرسی از داخل
آن یک دست لباس نظامی و یک اسلحه کلت
پالستیکی کشف شد و متهم برای تحقیقات به
کالنتری ورد آورد انتقال یافت .تاکنون  ۳۵نفر
از شاکیان ،متهم را شناسایی کرده اند.

در امتداد تاریکی

رازیدرلجنزارگناه!

عکس ها اختصاصی از خراسان

در کنار یکدیگر قرار دهد و به موشکافی
ماجرای گم شدن زن میان سال بپردازد
طولینکشیدکهقاضیدکترزرقانیدستور
بازداشت دو پسر جــوان و عــروس زن گم
شده را صادر کرد و به این ترتیب آن ها روز
پنج شنبه گذشته بــازداشــت شدند و در
حالی زیر رگبار سواالت فنی و تخصصی
قــرار گرفتند که قاضی ویــژه قتل عمد به
طــور مستقیم بر رونــد تحقیقات نظارت
می کرد .هنوز چند ساعت از دستگیری
مظنونان این پرونده جنایی ،نگذشته بود
که سرنخ هایی از تناقض گویی و داستان
سرایی آنان به دست آمد .به همین دلیل

شدم و زمانی که او به قصد رفتن از منزل،
روی پله ها ایستاده بود او را هل دادیــم!
او هنوز نبض داشــت که پالستیک را به
سرش کشیدیم تا خفه شد .بعد خودرویی
را به مبلغ  100هزار تومان اجاره کردیم
و جسد او را درون یک چمدان به کوه های
خلج بردیم و با تینر آتش زدیم .روز بعد هم
دوبارهبهمحلرفتیموجسدسوختهراچند
کیلومتری باالتر بردیم و دوباره آتش زدیم
تا اثری باقی نماند .به گزارش خراسان،
در حالی که جست وجوهای شبانه در پنج
شنبه گذشته بــرای یافتن بقایای جسد
مقتول بی نتیجه ماند  ،صبح روز گذشته
دوبارهکارآگاهانادارهجناییبهفرماندهی
سرهنگ علی بــهــرامــزاده (رئیس اداره
جنایی) به جست وجو در ارتفاعات خلج
ادامه دادند تا این که باالخره حدود ساعت
 ، 15بقایای جسد سوخته و لنگه کفش
مقتول پیدا شد و به این ترتیب سه متهم
اینپروندهجناییدوبارهزیررگبارسواالت
تخصصی و قضایی قرار گرفتند تا زوایای
پنهان دیگر این جنایت وحشتناک نمایان
شود .به گزارش خراسان ،یکی از متهمان
بهبرداشتنقولنامهمنزلمادرش،بهمنظور
فروش آن درحالی اعتراف کرد که بقایای
جسد،روزگذشتهبادستورقاضیویژهقتل
عمدبهپزشکیقانونیانتقالیافت.بررسی
های ویژه در این پرونده جنایی همچنان با
دستوراتمحرمانهقضاییادامهدارد.
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دیگر از این زندگی نکبت بار خسته شده ام و از این که دیر یا زود خانواده ام در
جریان ارتباط پنهانی من با مردی غریبه قرار می گیرند و رسوایی بزرگی به بار
خواهد آمد همواره در وحشت به سر می برم به طوری که ...این ها بخشی از
اظهاراتدختر 40سالهایاستکهباافشایرازعجیبزندگیاشبهکارشناس
اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت :دو خواهر بزرگ ترم که چهره ای زیبا و
جذابداشتندخیلیزودازدواجکردندوبهدنبالسرنوشتخودشانرفتنداما
منکهسومینفرزندخانوادهبودمزیباییظاهرینداشتمبههمین دلیلهیچ
گاهموردتوجهاطرافیانمقرارنمیگرفتمباآنکهازهماندوراننوجوانیدوست
داشتممنهممانندخواهرانمزودترازدواجکنموزندگیمستقلیتشکیلبدهم
اماخواستگارینداشتمبههمین دلیلبرایجلبتوجهدیگرانسعیمیکردم
باانواعآرایشهاوپوششهاینامناسبخودمرانزددیگرانزیباجلوهبدهمدر
حالیکهنمیدانستمهمینکارهاموجبمیشودتادیگرانمرادختریبیبندو
بارتصورکنندکهمدامبهدنبالجذبپسرانهوسراناستاینگونهبودکهدیگر
کسیبهچشمدختریباایمانوباوقاربهمننگاهنمیکردوتنهاجوانانهوسران
در پی ارتباط با من بودند .زمانی به خود آمدم که دیگر راه را به اشتباه رفته و از
سنمنطقیازدواجفاصلهگرفتهبودمدرحالیکه 31بهارازعمرمسپریشده
بود افرادی به خواستگاری ام می آمدند که یا از همسرشان طالق گرفته بودند
یا به دلیل فوت همسرشان فرزندی خردسال داشتند اما همواره پدرم به این
خواستگاران پاسخ منفی می داد چرا که معتقد بود باید با فردی مجرد ازدواج
کنم اگرچه در میان این گونه خواستگارانم افرادی ایده آل و متناسب با شرایط
زندگی من وجود داشت اما منطق پدرم آن ها را از این ازدواج باز می داشت .در
همینسالهابودکهدیگراحساستنهاییبهسراغمآمدچراکهپدرومادرمنیز
سال های پیری را سپری می کردند و درک و تفاهم اخالقی بین ما کمتر شده
بود به همین دلیل تصمیم گرفتم شغلی در بیرون از منزل برای خودم دست و
پا کنم تا این که در یک شرکت خصوصی استخدام شدم هنوز یک سال از این
ماجرا نگذشته بود که عاشق مدیر شرکت شدم و با هر ترفندی سعی می کردم
خودم را به او نزدیک کنم تا نظرش نسبت به من جلب شود .وقتی هیچ کدام از
ترفندهایم کارساز نشد آرام آرام با او ارتباط برقرار کردم و رابطه دوستی بین ما
شکلگرفتازسویدیگریقینداشتمکهاینارتباطمخفیانهنتیجهاینخواهد
داشتواوبامنازدواجنمیکندبههمیندلیلواردشبکههایاجتماعیشدم
و با افراد مختلفی ارتباط برقرار کردم آن قدر در این روابط گناه آلود غرق شدم و
در لجنزار گناه فرو رفتم که نفهمیدم چگونه سال های جوانی و شرف و وقارم از
دست می رود تازه فهمیدم همه افرادی که به دروغ از جذابیت های من سخن
میگفتندبهدنبالهویوهوسهایخودشانبودند.درهمینروزهاوبرایآن
که ظاهری آبرومندانه به این روابط غیرمتعارف بدهم به صورت پنهانی به عقد
موقتغیررسمیمردیدرآمدمکهدیگرانتصورکنندازدواجکردهامامااکنون
خانوادهامدرحالیبهاینماجراورفتارهایمنمشکوکشدهاندکهمنبهطور
ناخواستهباردارشدهاموازیکرسواییبزرگمیترسمچراکهآنمردنیزهرگونه
ارتباطشبامنراانکارمیکندو...شایانذکراستبهدستورسرهنگمجدی
(رئیسکالنتریسجادمشهد)اقداماتمشاورهایبرایاینزنجواندرحالی
در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد که چهره پشیمان و چشمان
اشکباراوحکایتازقصهایتلخوعبرتآموزداشت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

سرقتمسلحانهازطالفروشیباموتورسیکلت

بیشاز 34کشتهو 650مجروحدرزلزلهاندونزی

سارقان مسلح در شهر پرند موفق به سرقت از یک طالفروشی
شدند .به گــزارش تسنیم ،بنابر اعــام پلیس ،ساعت 18:30
چهارشنبه گذشته ،دو س ــارق بــا اســتــفــاده از یــک دستگاه
موتورسیکلت ،به یک طالفروشی در شهر پرند شهرستان
رباطکریم دستبرد زدند و مقداری طال را سرقت کردند وسپس
متواری شدند .بالفاصله به دستور فرمانده انتظامی غرب استان
تهران،گروهیازکارآگاهانمجربپلیسآگاهیبررسیموضوع
را در دستور کار خود قرار دادند و موتورسیکلت سارقان توسط
پلیسکشفشدهاست.تالشبرایدستگیریسارقانادامهدارد.

مرکز زلزله نگاری اروپا -مدیترانه اعالم کرد که زمین لرزهای با قدرت  6.2ریشتر و در
عمق ۱۰کیلومتریزمینساعتیکبامدادبهوقتمحلیجزیرهکوهستانی«سوالوسی»
اندونزی را لرزاند .به گزارش مهر به نقل از اکسپرس ،مرکز زلزله نگاری اروپا -مدیترانه
کانوناینزمینلرزهرادر ۱۳۸کیلومتریشمالغربشهر«پاریپیر»اندونزیباجمعیت
 ۱۴۰هزارنفریاعالمکرد.رویترزدرگزارشیبااستنادبهدادههایاولیهآژانسمدیریت
بالیایطبیعیاندونزیاعالمکردکهدراثراینزمینلرزهبیشاز ۶۵۰نفرزخمیشدهاند.
رویترزهمچنیناعالمکردکهدراینزمینلرزهدستکم ۶۰خانهویرانشدوهزاران نفراز
ساکناناینمنطقهزلزلهزدهمجبوربهترکخانههایخودوپناهگرفتندرمکانهایامنتر
شدند.گاردیننیزدرگزارشیشمارکشتهشدگاناینزمینلرزهرا ۳۴نفراعالمکرد.

