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شاگردجنایتکارازسالخیمردگچکاراتسوزاندنجسدراترشیحکرد:

قصه یک شب ترسناک!

متهم در حال نشان دادن محل سوزاندن جسد

 ۲زخمیدرانفجارشدید
منزلمسکونی
توکلی /انفجار ناشی از نشت گاز موجب تخریب
دو منزل مسکونی در کرمان شد .به گــزارش
خــراســان ،مدیر عامل آتــش نشانی کرمان در
تشریح ایــن حادثه گفت :رعایت نکردن نکات
ایمنی و بی احتیاطی باعث انفجار شدید و آتش
سوزی یک منزل مسکونی در شهر کرمان شد.
رضامیرزاییبابیاناینکهاینحادثهساعت5:46
بامداد سه شنبه در شهرک مطهری ،بولوار ایثار
اتفاق افتاد ،علت این حادثه را نشت گاز ذکر کرد
وافزود:اینانفجارباعثتخریبدومنزلومصدوم
شدنشدیددونفرازساکنانشد.
وی ادامه داد :دو مصدوم این حادثه دو مرد بودند
کهیکنفرازآنهابراثرسوختگیحاصل ازانفجار
که قبل از ورود آتش نشانان دچار سوختگی شده
و یک نفر دیگر نیز بر اثر تخریب منزل مسکونی
فوقانیسقوطکردهبود،توسط نیروهایاورژانس
بهبیمارستانمنتقلشدند.

انتقال ۷۱محکومافغانستانی
اززندانهایکرمانبهافغانستان
کرمانی/معاوندادسرایعمومیوانقالبکرمان
از انتقال  ۷۱محکوم افغانستانی از زندانهای
اســتــان کــرمــان بــه کشور افغانستان خبر داد.
بهگزارشخراسان،امینهساالریافزود :محکومان
افغانستانی واجــد شرایط براساس تفاهم نامه
منعقد شــده بین کشور ایــران و افغانستان و با
پیگیری دستگاه قضایی و وزارت دادگستری،
بــرای ادام ــه تحمل کیفر حبس از زنــدانهــای
استان کرمان به افغانستان منتقل میشوند.
وی ادامــه داد :با هدف اجــرای این تفاهم نامه و
کاهش جمعیت کیفری زندانها و حفظ حقوق
شهروندی محکومان افغانستانی واجدشرایط
با رضایت خود ،به کشور متبوع منتقل می شوند
و ادامه کیفر را در زندانهای کشور خود سپری
میکنند.

متهم به قتل در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی جعفری

هوا تاریک بود ولی نمی توانستم از اتاق بیرون بیایم.
برخیازجاهایخونآلودخانهراپاککردموبعدحدود
نیمی از پیکر مقتول را از پله ها پایین آوردم خودم هم
میترسیدمکهکسیمرااینگونهببیند.موکتحاوی
جسدراباکشرویموتورسیکلتمقتولبستمولیهر
کارکردمموتورروشننشد.موتوررابهدستمگرفتموتا
حاشیه صدمتری آمدم ولی تعمیرکاری پیدا نکردم به
ناچارموکتراکهکیسهزبالهسیاهحاویجسددرونآن
بودبازکردموبهداخلگارینخالهکنارخیابانانداختم
و بعد از تعویض شمع موتورسیکلت در منطقه خواجه
ربیع،دوبارهموکتراازگارینخالهبرداشتموبهبیابان
هایجادهکالترفتمآنجابنزینازباکموتورکشیدم
وجسدراآتشزدم.
به گــزارش خراسان ،متهم در پاسخ به سوال قاضی
جعفری که آیا منطقه را می شناختی؟ گفت :بله من
در این محل زندگی می کردم و آشنایی کاملی به این
منطقه داشتم« .صــادق» (متهم این پرونده جنایی
هولناک)ادامهداد:بعدبهخانهمجردیعلیبرگشتم
وباقیماندهجسدمثلهشدهرانیزبههمانترتیبدرون
روفروشی گذاشتم و به همراه مقداری لباس و مدارک
و گوشی تلفن همراه به جاده کالت بردم هنوز نیمه
جسددرحالسوختنبودکهبقیهجسدراهمسوزاندم

جزئیات اصابت گلوله به دختر جوان
در تعقیب و گریز پلیس و سارقان
فرمانده انتظامی تــهــران ب ــزرگ ،جزئیات
ماجرای اصابت گلوله به یک زن جــوان ،در
میانه تعقیب و گریز پلیس با مجرمان را تشریح
کرد.
بــه گ ــزارش ایــرنــا از پلیس ،س ــردار «حسین
رحیمی» دیروز درباره ماجرای اصابت گلوله
به یک زن جــوان در محدوده خیابان سردار
جنگل گفت :چندی پیش همکاران من با یک
خودروی مشکوک برخورد و دستور توقف این
خودرو را صادر کردند اما راننده و سرنشینان
این خودرو ،بدون توجه به دستور ایست پلیس
پا به فرار گذاشتند و در این حین تعقیب و گریز
میان پلیس و این مجرمان شکل گرفت.
وی بــا بیان ایــن کــه مجرمان ســارق بودند،
توضیح داد :در میانه تعقیب و گریز این افراد
اقدام به شلیک به سمت خودروی پلیس کردند
و سعی داشتند تا از این طریق از دست پلیس
فــرار کنند؛ در ایــن خصوص ماموران پلیس
نیز با رعایت قانون به کارگیری سالح اقدام به
تیراندازی به سمت این افراد کردند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان این که در
این حین گلوله ای به یک زن جوان در محدوده
خیابان سردار جنگل اصابت کرد،افزود :وی
دچار مصدومیت و بالفاصله عملیات از سوی
مــامــوران متوقف شد و امــدادرســانــی به این
شهروند در دستور کار قرار گرفت.
وی بــا بیان ایــن کــه زن جــوان بــه سرعت به
بیمارستان منتقل شد و تحت درمــان قرار
گرفت ،افــزود :طی آخرین بررسی که شب

در امتداد تاریکی

زندگی در پاتوق خالفکاران!

عکس ها اختصاصی ازخراسان

سجادپور-جوان 24سالهایکهبیشاز 12ماهباراز
جنایتدریکشبترسناک،زندگیکردهبودباالخره
ماجرای سالخی مرد گچ کار تا سوزاندن جسد مثله
شده در بیابان را فاش کــرد .به گــزارش اختصاصی
خراسان«،صادق»جوان 24سالهایکهصاحبکار30
سالهاشرابهطرزبیرحمانهایبهقتلرساندهاست،
روزگذشتهبادستورقاضیمحمدرضاجعفری(قاضی
شعبه 407دادسرایعمومیوانقالبمشهد)بهمحل
وقوع این جنایت هولناک واقع در خیابان ایثارگران
هدایتشدتازوایایپنهانجنایتدرآنشبترسناک
رابازگوکند.اینمتهمکهمدعیبودبهخاطرناراحتی
خانوادهمقتول،ازکردهخودپشیماناست،پابهدرون
واحدآپارتمانیگذاشتکهبهمنسالگذشته،صحنه
هولناکیرادرآنرقمزدهبود.گزارشخراسانحاکی
است،درآغازبازسازیصحنهقتل،ابتداسرهنگولی
نجفی (افسر پرونده) به تشریح جزئیاتی از اقدامات
پلیس برای دستگیری متهم پرداخت و خالصه ای از
محتویاتپروندهواقاریرمتهمدرمراحلبازجوییهای
مقدماتی را بیان کرد .سپس با اشاره قاضی جعفری،
متهم به قتل مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و خود
رابهطورکاملمعرفیکرد.دراینهنگاممقامقضایی
با تفهیم موادی از قانون مجازات اسالمی به وی ،از
او خواست تا حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که این
اظهاراتدرمراحلدیگردادرسیمورداستنادقضایی
قرار می گیرد .به گزارش خراسان ،در ادامه متهم24
ساله که ظاهری بسیار آرام داشت در شرح قصه آن
شب(هفدهمبهمنسال)98گفت:منازمدتیقبل

شاگرد «علی-ب» (مقتول) بودم و او نه تنها مرا با خود
سر کار گچ کاری می برد بلکه واحد آپارتمانی اش را
هم در اختیارم گذاشته بود و من به نوعی به آن جا رفت
و آمد داشتم! ولی او مدام به من بی احترامی و توهین
می کرد به طوری که دیگر از این گونه رفتارهایش به
شدتعصبانیبودم.ازسویدیگرنیزمبلغیرابهخاطر
کارگری از او طلب داشتم که برای پرداخت آن امروز و
فردامیکردتااینکهصبحروزحادثههرچهبامنتماس
گرفتپاسختلفنهایشراندادمحدودظهرروزحادثه
بهمنزلمجردیاودرخیابانایثارگرانرفتماووقتیدر
منزلراگشودومرامقابلشدیدشروعبهتوهینکردکه
چرا پاسخ تلفن هایش را ندادم! می گفت :از صبح10
بار زنگ زدم چرا جواب ندادی؟ حرف هایش خیلی به
منبرخوردامادرهمانزمانهمگفت:حاالبروچیزی
بخر تا بخوریم! من هم از فروشگاه سر کوچه چند تخم
مرغ گرفتم و به خانه بازگشتم .وقتی ناهار خوردیم
علی (صاحبکار) بالشت را زیر سرش گذاشت و در
پذیراییخوابیدحدودساعت 4بعدازظهرفردیتماس
گرفت که او خواب آلود پاسخ تلفن را داد ولی هنگامی
که گوشی را قطع کرد در حالی که می گفت« :امروز
حسش نیست!» دوباره خوابید من هم که از رفتارهای
او به شدت ناراحت بودم به سمت بالکن رفتم و از کنار
کولر آبی یک آجر سفالی برداشتم و در پذیرایی کنار او
نشستم.صاحبکارمدرخوابعمیقیبودکهناگهانبا
گوشه های آجر ضربات محکمی به سرش کوبیدم به
طوری که دیگر چشمانش را باز نکرد دیدم نفس های
آخررامیکشدبههمیندلیلگلویشراحدود30ثانیه
فشاردادمتااینکهدیگربیحرکتشد.
بعد هم چاقویی را که همیشه همراهش بود از داخل
جیبش بیرون آوردم و پیکرش را مثله کردم تا بتوانم
اجــزای بدنش را به راحتی حمل کنم! در این لحظه
قاضی پرونده ،سخنان او را قطع کرد و پرسید :با آن
چاقویکوچکچگونهجسدرامثلهکردی؟متهمپاسخ
داد من در روستا سالخی گوسفندان را دیده بودم به
همین دلیلهمسعیمیکردمغضروفهاراببرم!که
چندساعتطولکشید!
گزارش خراسان حاکی است متهم به قتل ادامه داد:
سپسبخشیازجسدرادرونتکهایموکتگذاشتم.

گذشته انجام دادیم خوشبختانه با اقدامات
انجام شــده حــال ایشان خــوب و رو به بهبود
است.
رحیمی درباره ادعای برخی از اعضای خانواده
این فرد در ویدئوهای منتشر شده در شبکه
های اجتماعی گفت :به هر حال در ساعات
اولیه نزدیکان و افــراد خــانــواده تحت تاثیر
احساسات قرار گرفتند و گویا مراجعاتی هم
به نگهبان بیمارستان داشتند که این نگهبان
با توجه به این که اطــاع و اختیاری نداشته
نتوانسته است آن طور که خانواده این فرد
انتظار داشتند ،توقعات آن ها را برآورده کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا این
خانواده از سوی رسانه های ضد انقالب تحت
فشار قرار داشتند ،نیز تصریح کرد :این طور
هم بوده است اما خوشبختانه ما چندین بار با
خانواده این دختر جوان صحبت کردیم و در
آخرین تماس نیز خانواده ایشان از پلیس تقدیر
و تشکر هم داشتند.
رئیس پلیس تهران با تاکید بر این که حفظ
سالمت و جان مردم از مهم ترین اولویت های
پلیس اســت ،گفت :به محض اطــاع از این
حادثه دستور دادم تا این زن جوان در بهترین
بیمارستان ها و تحت نظر بهترین پزشکان
تحت درمان قرار گیرد تا سالمتی به طور کامل
به ایشان بازگردد.
رحیمی دربــاره دستگیری این سارقان نیز
گــفــت :تحقیقات و اقــدامــات پلیس بــرای
دستگیری این افراد در دست انجام است.

و سپس با نخاله های ساختمانی و تکه های سنگ و
سیمانرویآنراپوشاندمحدودساعتیکبامدادبود
کهبهخانهبازگشتموباقیماندهخونهاراتمیزکردم.
صبح روز بعد هم متوجه خون های روی شلوارم شدم
و آن را هم داخل سطل زباله انداختم! بعد از آن هم به
خانواده مقتول که سراغ او را می گرفتند با خونسردی
میگفتمکهدیشبجایمنبود(درخانهمجردی)ولی
سوئیچموتوررابهمندادوخودشرفتکهدیگرخبری
ازاوندارم!دراینهنگامقاضیپرسید:ماجرایپیامک
شمارهکارتبانکیچیست؟کهمتهمپاسخداد:مناز
گوشی خودم به گوشی مقتول شماره کارتم را ارسال
کردمکهبدهیمراواریزکند!چونبعدازقتلازحساب
بانکیاوحدود 600هزارتومانبرداشتکردم!
بنا بر این گــزارش ،در ادامــه بازسازی صحنه قتل،
متهم  24ساله به ســواالت تخصصی قاضی شعبه
 407دادسرای عمومی و انقالب مشهد پاسخ داد تا
زوایا و ابعاد پنهان این جنایت فاش شود .سپس مقام
قضایی دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر
کرد و به این ترتیب این پرونده جنایی پس از یک سال
تالش کارآگاهان و با ریزبینی های قاضی پرونده به
نتیجهرسیدتاشاگردجنایتکارتاوانجنایتدرآنشب
ترسناکرابپردازد.
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دیگر هیچ جایی در میان خانواده ام ندارم ،از چشم همه افتاده ام ،قبال که
به مدت یک و نیم سال در زندان بودم با خودم عهد کردم که بعد از آزادی راه
درست زندگی را انتخاب می کنم ولی ...
جوان 34ساله ای که هنگام سرقت کابل های برق توسط ماموران گشت
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد دستگیر شده اســت ،با بیان این که
معاشرت با دوستان ناباب روزگارم را سیاه کرد ،درباره سرگذشت پر فراز و
نشیب خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :در مقطع راهنمایی ترک
تحصیل کردم و به شغل معرق کاری روی آوردم .با آن که پدرم شاطر نانوایی
بود و درآمد زیادی نداشت اما روزگارمان به خوبی می گذشت .در این میان
دو خواهرم ادامه تحصیل دادند و به موقعیت های اجتماعی دست یافتند به
طوری که یکی از خواهرانم تحصیالتش را در یکی از رشته های مربوط به
مدیریت شهری به پایان رساند و در یکی از شهرداری های کشور مشغول کار
شد و خواهر دیگرم نیز در رشته مهندسی صنایع غذایی تحصیل می کند.
حدود هفت سال قبل من با «کتایون» ازدواج کردم اما همزمان با به دنیا
آمدن دخترم ،پدرم نیز به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت و مادرم با مستمری
بازنشستگی او به زندگی ادامه داد .در این میان من که به سوی رفیق بازی
کشیده شده بودم ،از 20سالگی مصرف مواد مخدر را به طور پنهانی شروع
کردم ولی بعد از مرگ پدرم به مصرف مواد مخدر صنعتی روی آوردم و با آن
که دو سال بیشتر از ازدواجم نمی گذشت ،وضعیت آشفته و بی سر و سامانی
پیدا کردم .مدتی بود که دیگر از معرق کاری دست کشیده بودم چرا که به
خاطر اعتیادم نمی توانستم به درستی کار کنم و درآمد چندانی نداشتم .این
بود که در کنار هم بساطی هایم به جمع آوری زباله و ضایعات مشغول شدم.
در همین گیر و دار به مواد فروشی روی آوردم تا هزینه های اعتیادم را تامین
کنم ولی طولی نکشید که دستگیر شدم و 18ماه از عمرم را پشت میله های
زندان گذراندم .با خودم عهد کردم بعد از آزادی راه درستی را انتخاب می
کنم اما به محض این که پایم را از زندان بیرون گذاشتم به پاتوق دوستانم رفتم
و پای بساط مواد مخدر نشستم .آرام آرام همسر و فرزندم را فراموش کردم و
تنها به تامین هزینه های اعتیادم می اندیشیدم .دوباره به جمع آوری زباله
مشغول شدم و به پیشنهاد هم بساطی هایم به سرقت کابل های برق نیز روی
آوردم تا با سوزاندن رویه پالستیکی کابل ها ،مس درون آن ها را به خریداران
ضایعات بفروشم .با وجود این فقط هزینه های اعتیادم را تامین می کردم و
همسرم شب و روز گریه می کرد و با من به مشاجره می پرداخت .تا این که دو
ماه قبل مرا از خانه بیرون انداخت و فریاد زد :تا اعتیادت را ترک نکردی و آدم
نشدی ،حق نداری پا به خانه ام بگذاری!
بعد از این ماجرا من دوباره به پاتوق خالفکاران رفتم و شب ها به جمع آوری
ضایعات می پرداختم تا این که نیمه شب از داربست های کنار یک مسجد باال
رفتم و شروع به بریدن کابل های برق کردم ولی سرایدار مسجد که متوجه
ماجرا شده بود با پلیس  110تماس گرفت که دقایقی بعد نیز ماموران
انتظامی مرا به کالنتری آوردند .حاال هم قصد دارم بعد از آزادی از زندان دور
دوستانم را خط بکشم و به دنبال شغلی بروم که بتوانم دوباره در کنار همسر
و فرزندم زندگی کنم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

