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حوادث

سجادپور-جوانیکهباهمدستییکمتهم
اجاره ای ،جنایتی هولناک را در مشهد رقم
زده بود ،درحالی نقش خود را هنگام ارتکاب
قتل انکار کرد که همدست وی نیز مدعی
شد از این آدمکشی که قرار بود به خاطر آن
 30میلیون تومان دریافت کنم ،هیچ چیزی
نصیبم نشد!
به گزارش اختصاصی خراسان ،صبح سوم
مهر گذشته ،جــوان تبعه خــارجــی بــه نام
«کیاوش» به همراه دایی خودش وارد پلیس
آگاهی شد و در حالی که به شدت خود را
مضطرب نشان می داد ،از پلیس برای یافتن
پسرخاله گمشده اش کمک خواست .این
جوان  21ساله که مدعی بود بعد از چند
روز بر تــرس خــود غلبه کــرده و قصد دارد
رازی را افشا کند به کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی گفت :روز چهارشنبه گذشته
( )1400.6.31من در منزل پسرخاله ام
(بهمن عزیزی) بودم که ناگهان  3مرد لباس
شخصی وارد خانه شدند و ادعا کردند که
«شما جرایم سیاسی دارید!» وی ادامه داد:
آن مــردان ناشناس سپس چاقویی را زیر
گلوی بهمن گذاشتند و او را به طبقه باالی
آپارتمان بردند! در همین حال یک قمه هم
به دست من دادنــد تا اثر انگشتم روی آن
بماند! ولی بعد از گذشت چند دقیقه متوجه
شدم که مردان لباس شخصی پسرخاله ام
را با زور و تهدید با خود بردند و مرا در خانه
به تنهایی رها کردند .به همین خاطر چند
روز بود که جرئت نداشتم این ماجرا را برای
کسی بازگو کنم اما وقتی دیدم از پسرخاله ام

خبری نشد ،امروز تصمیم گرفتم تا از پلیس
کمک بخواهم! و ...
گــــزارش خ ــراس ــان حــاکــی اســــت :قصه
ساختگی جوان تبعه خارجی آن قدر نخ نما
بود که هیچ کدام از کارآگاهان نتوانستند
این ماجرا را بــاور کنند به همین خاطر از
همان دقایق اولیه واک ــاوی ایــن پرونده،
مشخص شد که رازی وحشتناک در پس
اظهارات این جوان وجود دارد که افشای آن
او را در مخمصه هولناکی می اندازد.
این گونه بود که کارآگاهان ماجرای این
قصه باورناپذیر را برای قاضی ویژه قتل عمد
بازگو کردند و بدین
ترتیب دقایقی بعد با
دســتــورات محرمانه
قــاضــی دکــتــر حسن
زرقــــانــــی ،بــررســی
هــای غیرمحسوس
بــا کــنــتــرل رفــتــاری
«کــیــاوش» آغـــاز شد
و کارآگاهان به طور
نامحسوس گوشی
تــلــفــن کــــیــــاوش و
دایــــــیاش را تحت
بررسی های پلیسی
قــــــرار دادنــــــــد .در
ایـــن مــیــان نــاگــهــان
پیامکی عجیب توجه
تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی زرقانی
کارآگاهان را به خود
جلب کرد «کیاوش می آید ،دالرها را به او تنگنای ســواالت فنی قرار گرفت به ناچار
بدهید!» دایی کیاوش درباره این پیام که از لب به اعتراف گشود و راز قتل پسرخاله اش
گوشی او استخراج شده بود به کارآگاهان را فاش کرد .او گفت :من و بهمن با یکدیگر
گفت :این پیام را بهمن برایم فرستاد تا من مبادله دالر داشتیم .به همین دلیل من 7
مبالغی دالر امانتی را به کیاوش بدهم! هزار و  300دالر به او داده بودم ولی بهمن
با پیدا شــدن ایــن سرنخ  ،ظن کارآگاهان قصد داشت دالرهای مرا باال بکشد و آن ها
درباره جوان  21ساله تبعه خارجی بیشتر را به من بازنمی گرداند به این خاطر ،تصمیم
شد و او را با دستور مقام قضایی درحالی گرفتم با توسل به زور دالرهایم را بگیرم .این
تحت بازجویی های تخصصی قرار دادند که گونه بود که ماجرا را برای «فرهاد» بازگو
همچنان سعی داشت مردان لباس شخصی کردم .او یکی از کارگران هم وطنم بود که
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سرگذشتحیرتانگیزیکدختر!

ابندزورگیرطالدرهترانمتالیششد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند زورگیر طال در کمتر از  ۱۰روز خبر داد و
گفت :این متهمان با تهدید سالح سرد ،کیف حاوی بیش از  ۳کیلو طال را سرقت کرده
بودند.بهگزارشتسنیم،سردارعلیرضالطفیافزود:یکیازاعضایباند"دیوارچین"که
قبالتوسطپلیسدستگیرشدهبود،دوبارهباتشکیلباندی،کیفحاویسهکیلوو400
گرمطالراسرقتکرد؛امادرکمتراز 10روزتوسطکارآگاهانپایگاهسومپلیسآگاهی
بازداشت شد .وی ادامه داد 20 :مهر امسال با شکایت مردی طالفروش درباره سرقت
کیف دستیاش که حاوی سه کیلو و 400گرم طال بود ،تحقیقات توسط مأموران پایگاه
سومپلیسآگاهیپایتختآغازشد.رئیسپلیسآگاهیتهرانگفت:شاکیبیانکردکه
بههمراههمکارشزمانیکهقصدداشتسواربرخودرویپژو 207خوددرخیابانظفر
شود،چهارمردجوانکهصورتهایشانراپوشاندهبودندباتهدید،کیفحاویسهکیلوو
400گرمطالراسرقتکردند.ویافزود:کارآگاهانبهبازبینیدوربینهایمداربسته
اطرافمحلسرقتپرداختند.دربازبینیتصاویردوربینها،کارآگاهانموفقبهشناسایی
یکی از متهمان به نام جالل شدند ،بررسیها نشان داد جالل یکی از اعضای باند دیوار
چین (باندی که چندین سال قبل اقدام به سرقت از طالفروشان و مشتریان صرافیها
میکردند و توسط پلیس دستگیر شدند) است که با تشکیل باندی ،اقدام به سرقت طال
کردهاست.لطفیادامهداد:باشناسایییکیازمتهماناینپرونده،کارآگاهان واردعمل
شدندومردجوانرادرمخفیگاهشدرشرقتهرانبازداشتکردند.بادستگیریجالل،
همدستاندیگراونیزشناساییودرچندینعملیاتجداگانهبازداشتشدند.بهگفتهوی،
دربازرسیازمخفیگاهمتهمانیککیلوو 800گرمطالو 115هزاردالرکشفشد.در
ادامهمتهمانبهسرقت 3کیلوو 400گرمطالاعترافوبیانکردندکهیککیلوو600
گرمازطالهارادربازاربهفروشرساندندوپولحاصلازفروشطالهارادالرخریدهاند.

شهادتمامورناجادردرگیریبا اشرارمسلح در دلگان
فــــرمــــانــــده انــتــظــامــی
سیستان و بلوچستان از
شهادت یکی از مأموران
جــان برکف انتظامی در
پی شلیک ناجوانمردانه
اشــــرار مسلح بــه سمت

مأموران انتظامی در شهرستان دلگان خبر داد و
گفت :در این درگیری  ۲شــرور مسلح به هالکت
رسیدند .سردار احمد طاهری در گفتوگو با ایرنا
افزود:ساعت ۱۱دیروزتیمیازمأمورانفرماندهی
انتظامی شهرستان دلگان هنگام انجام مأموریت
و دستگیری شــرور مسلح تحت تعقیب در داخل

سرقتبنزبااستفادهازجرثقیلنیسان!
رئیس پلیس پیشگیری تهران بــزرگ از انهدام
بــانــد ســه نــفــره ســارقــان خــــودرو خــبــر داد که
با استفاده از یک دستگاه نیسان جرثقیلدار،
خودروها را از معابر عمومی سرقت میکردند.
به گــزارش تسنیم ،سرهنگ جلیل موقوفهای
افزود :ساعت  19:10دوم آبان ،مأموران گشت
انتظامیکالنتری 128تهراننوهنگامگشتزنی
درمحدودهخیاباندماوند،متوجهحملمشکوک
یک دستگاه خودروی سواری بنز توسط راننده و
سرنشینیکدستگاهخودروینیسانجرثقیلدار
شدند .وی ادامه داد :سرنشین خودروی نیسان
که خود را به مأموران ،مالک خودروی بنز معرفی

میکرد،بیانکردخودرواشهنگامحرکتخراب
شده و به همین علت از راننده خــودروی نیسان
خواسته تا خودرواش را به این مکان انتقال دهد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت :مأموران
برای رفع ظن ،پالک انتظامی خودرو را استعالم
کردند که در همین هنگام احــدی از متهمان از
محل متواری و عملیات دستگیری متهم آغاز شد
و مأموران در یک عملیات پلیسی موفق شدند از
فرار متهم جلوگیری کنند و به تحقیقات پلیسی
ادامــه دهند .وی افــزود :در ادامــه بررسیهای
پلیسیمشخصشدکهخودرویبنزسرقتیاست
و سابقه ثبت سرقت از کالنتری  140باغ فیض

عکس ها  :اختصاصی خراسان

محل کشف جسد

را عامل هرگونه حادثه تلخی معرفی کند.
این بازجویی ها با نظارت سرهنگ مهدی
سلطانیان (رئیس اداره جنایی آگاهی) تا
ساعت ها بعد ادامه یافت تا این که عصر سوم
مهر ناگهان گروه ویژه کارآگاهان با بازبینی
دوربین های مداربسته و بررسی ماجرای
خودرو 206بهمن(فردگمشده)بهاسنادی
دست یافتند که نقش کیاوش را در ماجرای
گم شدن پسرخاله اش پررنگ تر می کرد.
بههمینخاطرعصرسوممهر،قاضیزرقانی
دستور بازداشت کیاوش را صــادر کرد تا
این که وی در حضور مقام قضایی وقتی در

برای من کار می کرد .سپس برای اجرای
این نقشه مقداری داروی بیهوشی به همراه
دوجفتدستکشخریدموحدودساعت19
چهارشنبه ( )1400.6.31به منزل بهمن
در خیابان شهید صیاد شیرازی  23رفتیم
و او را درحالی به قتل رساندیم که من روی
پیکرش نشستم و دست و پایش را گرفتم تا
«فرهاد» با طناب او را خفه کند! وقتی متوجه
شدم «بهمن» دیگر نفس نمی کشد با گوشی
تلفن او پیامی برای دایی ام ارسال کردم که
«دالرها را به کیاوش بدهید!» چرا که بهمن
قبل از مرگ ادعــا کرد دالرهــا را به امانت
نزد دایی ام گذاشته
است!
بعد از آن هم جسد او
را درون خودرو 206
بــهــمــن گــذاشــتــیــم و
دربیابان های اطراف
منطقه دولــــت آبــاد
دفن کردیم .گزارش
خــــراســــان حــاکــی
است :در پی اعترافات
صــــریــــح کــــیــــاوش
بالفاصله کارآگاهان
ب ــا دســـتـــورات وی ــژه
قاضی دکتر زرقانی
وارد عــمــل شــدنــد و
«فرهاد» را نیز در یک
عملیات ضربتی به
دام انداختند .سپس با راهنمایی دو متهم،
کارآگاهان در کنار قاضی ویــژه قتل عمد
عازم بزرگراه آسیایی مشهد -چناران شدند
و جسد مقتول را در بیابان های اطراف دولت
آباد کشف کردند.بنابراین گزارش ،پس از
انجام تحقیقات تکمیلی  ،در نهایت بازسازی
صحنه قتل در منزل محل وقــوع جنایت،
انجام شد تا زوایای پنهان این قتل هولناک
فاش شود اما این بار وقتی «کیاوش» مقابل
دوربین قوه قضاییه قرار گرفت نقش خود در

ارتکاب قتل را به کلی انکار کرد و مدعی شد
من فقط در صحنه جنایت حضور داشتم اما
بهمن را فرهاد به تنهایی خفه کرد .در همین
حال فرهاد نیز با اشاره به نقش «کیاوش»
مدعی شد قرار بود «کیاوش» بعد از گرفتن
دالرها  ،مبلغ  30میلیون تومان به من بدهد
ولی خیلی زود این قتل لو رفت و هیچ چیزی
نصیبم نشد!
با وجود این وقتی کیاوش نقشه قتل را بازگو
کرد من هم پذیرفتم ولی او قبل از من به
خانه پسرخاله اش رفته بود که در ساعت
مقرر ،در حیاط را به روی من گشود و من به
داخل خانه در خیابان صیاد شیرازی رفتم
و با کمک یکدیگر او را به قتل رساندیم!
ولی کیاوش حتی قولنامه فــروش خودرو
 206مقتول را نوشته بود که اثر انگشت
پسرخالهاش را هم روی قولنامه زد!
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است:
در آغاز بازسازی صحنه قتل ،ابتدا سرهنگ
کارآگاه وحید حمیدفر (افسر پرونده) به
تشریح خالصه ای از محتویات پرونده و
اعــتــرافــات متهمان در مــراحــل بازجویی
پرداخت و در پایان نیز قاضی حسن زرقانی
دستور انتقال متهمان به زندان را صادر کرد
تا این پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی
خود را طی کند.
شهر بــا او و همدست مجرمش درگــیــر شدند.
وی با بیان این که در این عملیات ،اشرار مسلح در
کمین به محض مشاهده مأموران اقدام به شلیک
به طرف آنــان کردند ،ادامــه داد :در این درگیری
یکی از مأموران غیور نیروی انتظامی ستوان سوم
موسی نــوروزی به درجــه رفیع شهادت نایل آمد.
در این عملیات هر  ۲شــرور هدف اصابت شلیک
مامورانانتظامیقرارگرفتندوبههالکترسیدند.
دارد .موقوفهای ادامه داد :متهمان که چارهای
جز اعتراف نداشتند ،در بازجویی اولیه گفتند با
انتقالخودروبهاینمکانقصدداشتندباهمکاری
همدستدیگرشانارکانآنراتغییردهند.
وی گفت :مأموران برای تکمیل تحقیقات پلیسی
پسازهماهنگیهایقضاییازمخفیگاهمتهمان
بازدید کردند و بدین ترتیب در بررسیهای بیشتر
یک دستگاه خودروی سواری پراید را که سابقه
ثبت سرقت در کالنتری  139مرزداران داشت،
کشف کردند .وی به بازداشت عضو سوم این باند
اشاره کرد و افزود :متهمان به همراه دو دستگاه
خــودروی ســواری سرقتی به کالنتری انتقال
یافتند و کشف جزئیات پرونده و دیگر جرایم
احتمالی متهمان ادامه دارد.

وقتیفهمیدمپسرموردعالقهامقصدداردهمسرشراطالق
بدهدبهطورپنهانیبهعقدموقتاودرآمدمامازمانیفهمیدم
اویکمعتادشیشهایخطرناکاستکه...
به گزارش اختصاصی خراسان ،دختر 32ساله که به خاطر
یک عشق خیابانی آینده اش را به تباهی کشانده بود درباره
سرگذشتتلخخودبهکارشناساجتماعیکالنتریطبرسی
شمالیمشهدگفت:تکدختریکخانوادههفتنفرهبودمکه
چهاربرادربزرگترازخودمداشتموبههمیندلیلخانوادهام
بیشتر به من توجه می کردند به طوری که پدرم سعی داشت
مرا به جوانی باایمان و باکماالت شوهر بدهد به همین خاطر
نیزهمهخواستگارانمرابهدالیلمختلفیردمیکرد.آنزمان
16سالبیشترنداشتمومیخواستمهرچهزودترازدواجکنم
تا این که روزی در مسیر مدرسه با یک فروشنده مواد غذایی
آشنا شدم  .من هر روز هنگام بازگشت ازمدرسه از فروشگاه
"اتابک" لواشک می خریدم که این گونه به هم عالقهمند
شدیم  .رابطه پنهانی من و اتابک تا زمان برگزاری آزمون
سراسریادامهداشت.دراینمدتاوبهطورغیرمستقیممرا
خواستگاری کرد ولی پدرم اعتقاد داشت او جوانی خالفکار
استوشهرتخوبیندارد.باوجوداینمنبهارتباطپنهانیبا
او ادامه دادم تا این که باالخره اتابک با یک دختر دیگر ازدواج
کرد و از آن محله رفت .من هم دیگر نتوانستم ازدواج کنم
چرا که ماجرای ارتباط من با اتابک لو رفته بود و دیگر کسی
به خواستگاری ام نمی آمد  .خالصه روزها به همین ترتیب
سپریمیشدتااینکهدوسالقبلزمانیکهبرایخریدیک
گوشی تلفن همراه به منطقه احمدآباد مشهد ر فته بودم به
طوراتفاقیاتابکرادرونفروشگاهدیدم.ابتدافکرمیکردم
مغازهگوشیفروشیمتعلقبهاتابکاستولیبعدفهمیدماو
همه سرمایه اش را از دست داده و روزگار سختی دارد .آن روز
اتابکازاختالفاتباهمسرشسخنگفتوازمنخواستبه
اوکمککنمتاازهمسرشجداشودولیمنبهاوگفتمبهخاطر
فرزندانشنبایدهمسرشراطالقبدهد.باوجوداینچندروز
بعد اتابک به من پیام داد که همسرش به همراه فرزندانش از
زندگی او بیرون رفته اند  .من هم که هنوز به "اتابک" عالقه
مند بودم دوباره ارتباطم را با او آغاز کردم و به طور مخفیانه و
بدونرضایتخانوادهامبهعقدموقتاودرآمدم.آنجابودکه
فهمیدماتابکخیلیبههمسرشبدبینبودهوباشاگردیدر
موبایلفروشیبهسختیهزینههایزندگیاشراتامینمی
کرده است .با وجود این تصمیم به همراهی با اتابک گرفتم تا
تکلیفطالقهمسرشمشخصشودبههمیندلیلصبحهابه
بهانهرفتنبهسرکارمنزداتابکمیرفتموبعدازظهربهخانهباز
میگشتمولیطولینکشیدکهمتوجهشدماتابکبهمصرف
موادمخدرصنعتیازنوعشیشهاعتیادداردوهمهداراییاش
راهزینهاعتیادشکردهاستبهطوریکهدیگرنتوانستهحتی
اجارهخانهاشراپرداختکند.
دراینمدتهمهپساندازمرابهاتابکدادموتالشکردمتااو
اعتیادشراترککندامااوچندروزبعددوبارهبهمصرفمواد
روی می آورد هنگامی که دریافتم او عاشق مواد مخدر شده
استمجبورشدمبرایحفظآبرویمجنینمراسقطکنمتاکسی
درجریانارتباطپنهانیمنواتابکقرارنگیرد.درهمینحال
خواهربزرگاتابکازمنخواستتابرایآخرینباربهاوکمک
کنم .آن ها با خرید دارو اتابک را به باغ خودشان بردند و سعی
کردند او را ترک بدهند ولی اتابک که در توهم به سر می برد،
نهتنهاباچاقوبهخانوادهخواهرشحملهورشدهبلکهخودش
را نیز زخمی کرده بود تا با ایجاد رعب و وحشت باز هم شیشه
مصرفکند.بههمینخاطرمندیگرارتباطمرابهطورکامل
با او قطع کردم ولی اتابک حاال مرا تهدید به افشای این رابطه
می کند و مدام با مادرم تماس می گیرد  .از سوی دیگر نه تنها
از این رسوایی بزرگ می ترسم بلکه اگر پدرم در جریان رابطه
پنهانی من با اتابک قرار بگیرد نمی دانم چه سرنوشتی در
انتظارمخواهدبودو...
گزارشخراسانحاکیاست،باصدوردستوریویژهازسوی
سرگرد یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی) تالش
کارشناسان و مشاوران زبده کالنتری برای رمزگشایی از این
معمای پیچیده در حالی آغاز شد که افراد مرتبط با این ماجرا
بهدایرهمددکاریاجتماعیدعوتشدند.
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