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رای دادگاه در پرونده «قتل اب دسیسه شوم» صادر شد

اخ

تصاصی

خراسان

کلیکجنایتازسایتهمسریابی!
سجادپور -رای قاطع قضات شعبه پنجم
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی درحالی
کالف پیچیده یک دسیسه شوم در پرونده
قتل را گشود که ورود به دهلیزهای تاریک
این ماجرا ،مشخص کرد جنایت وحشتناک
بــا چاشنی خیانت از یــک سایت غیرمجاز
همسریابی آغاز شده است.
به گزارش اختصاصی خراسان ،اوایل سال
 97بــود که زن  40ساله وارد سایت های
همسریابی در فضای تلگرام شد و به کنکاش
های «سیاه» پرداخت« .ز» که خود زنی متاهل
بود ،آن قدر در این مرداب آلوده جست وجو
کرد تا این که با مردی در شهر نقده آشنا و
با این ادعا که زنی مجرد است وارد ارتباطی
کثیف شد.
«ع-ر» که کارگری ساده بود خیلی زود به «ز»
دل باخت و این گونه روابط تلفنی و پیامکی
آن ها دور از چشمان «ر» (همسر زن جوان)
ادامه یافت تا این که روزی زن جوان تصمیم
عجیبی گرفت .او که در ســبــزوار سکونت
داشــت ،همسر و زندگی اش را رها کرد و با
آدرسی که از «ع» گرفته بود سوار بر اتوبوس
به شهرستان نقده رفت.
«ع» که از دیدن زن  40ساله خوشحال شده
و مدعی بود همسرش نمی تواند باردار شود،
او را پنهانی به خانه خواهرش برد و مدتی را با
یکدیگر مالقات کردند اما در این میان برخی
از بستگان «ع» از ماجرای حضور مخفیانه یک
زن جــوان ،مطلع شدند و بدین ترتیب ،مرد
 42ساله برای جلوگیری از آبروریزی گفت
که «ز» را به خانه اش فرستاده است و دیگر با
او ارتباطی ندارد ولی او دروغ می گفت .آن
ها شب قبل از آن نقشه دیگری برای ادامه
این ارتباط کثیف کشیده بودند .زن جوان
دوباره سوار اتوبوس شد اما به محل قرارشان
در تهران رفت.
«ع» نیز ساعاتی بعد عازم تهران شد و آن ها
یکدیگر را دوبــاره مالقات کردند و تصمیم
گرفتند دور از چشم اطرافیان به شهرهای

شکایتدخترایرانی
علیهخوانندهمشهورعرب
دختر جــوان تهرانی از یک زن خواننده عرب
شکایت کرد و مدعی شد از آن جایی که بین او
و خواننده عرب شباهت وجــود دارد ،کا رهای
خواننده عرب باعث شده او مــورد تعرض قرار
بگیرد .ایــن دختر جــوان با شکایت به دادگــاه
کیفری استان تهران گفت :درخواست مجازات
خواننده عرب و فــردی را که به او تعرض کرده
است ،دارد.او در شکایت خود که در شعبه ۱۲
دادگــاه کیفری استان تهران رسیدگی شده
اســت ،گفت :من با یک خواننده عــرب به نام
هیفا شباهت زیادی دارم ،اما کا رهای این زن
را اصــا نمیپسندم .او بــا کارهایش زندگی
من را به خطر انداخته و باعث شده است نگاه
بــدی به من وجــود داشته باشد .چند روز قبل
فردی من را بیهوش کرد و مورد تعرض قرار داد.
به گــزارش رستانیوز به نقل از شــرق ،هرچند
ادعــای ایــن دختر عجیب و غیرواقعی به نظر
میرسید ،اما قضات بررسی آن را آغاز کردند و
عالوه بر این که دستور تحقیق درباره افرادی را
که این دختر به آنها مشکوک بود ،صادر کردند،
شاکی را هم به پزشکی قانونی معرفی کردند تا
آسیب احتمالی وارده بر بدنش بررسی شود.
پزشکی قانونی هرگونه تعرض به این زن را رد
کرد و گفت :هیچ آثــاری که نشان دهد این زن
مورد تعرض قرار گرفته باشد ،به دست نیامد.
همچنین از پزشکی قانونی خواسته شده بود
درباره سالمت روان او نیز بررسی انجام شود که
در این زمینه نیز سالم تشخیص داده شد .با توجه
به این نظریه و این که هیچ مدرکی تاکنون به
دست نیامده است که آسیب به این دختر را تأیید
کند ،قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.

شمالی کشور بروند .آن ها خیلی زود به شمال
رسیدند و حدود  25روز را مخفیانه زندگی
کردند .بعد از این ماجرا بود که آن ها نقشه
وحشتناکی را با دسیسه شوم «ز» طراحی
کردند تا به راحتی بتوانند با یکدیگر ازدواج
کنند به گونه ای که زن جوان از حقوق بیمه ای
شوهرش نیز برخوردار
شود.
گــــزارش اختصاصی
خراسان حاکی است:
بــعــد از طــراحــی ایــن
نقشه هــولــنــاک « ،ز»
به ســبــزوار بازگشت و
بــا تــرفــنــدی خـــاص با
همسرش آشتی کرد و
به خانه رفت .از سوی
دی ــگ ــر «ع» کـــه حــاال
افــکــار قتل شوهر «ز»
را در سر می پروراند،
دوباره عازم تهران شد
و خــودروی پرایدی را
خرید و ســوار بر آن به
طرف سبزوار حرکت کــرد .او مــدام به طور
تلفنی با «ز» در تماس بود تا این که در یکی از
پارک های نزدیک محل سکونت «ز» چادر زد
و به بهانه این که مسافر است به بررسی اوضاع
و احوال محیط زندگی «ر» (شوهر زن جوان)
پرداخت تا هنگام اجرای نقشه قتل هیچ گونه
ردی از خود به جا نگذارد .او حتی دوربین
های مدار بسته اطراف را نیز از نظر گذراند
و در اطراف سبزوار محل رها کردن جسد را
هم بازدید کرد.
«ع» در مــدت یک هفته که در پــارک به سر
می برد چند بار به خانه «ز» رفت اما موفق به
اجرای نقشه نشد تا این که یک روز و در حالی
که آخرین روزهای تیر  97در تقویم رقم می
خورد « ،ع» وارد خانه «ر» شد و از «ز» خواست
با شوهرش تماس بگیرد تا او زودتر به خانه
بیاید .او در اتاق منزل پنهان شده بود و منتظر

حضور شوهر زن جوان بود .طولی نکشید که
«ر» با تماس همسرش خود را به خانه رساند و
وارد اتاق شد اما در یک لحظه «ع» ماهی تابه
چدنی را باال برد و به طور غافلگیرانه ضرباتی
را به سر او وارد کرد« .ر» که از شدت درد به
خود می پیچید روی زمین افتاد و در همین

حال با «ع» درگیر شد .او در همان وضعیت
انگشت شست «ع» را به گونه ای فشار داد که
درد عجیبی وجودش را فرا گرفت اما «ع» او
را رها نکرد و از «ز» خواست تا شالی را برای
خفه کردن «ر» به دستش بدهد« .ز» نیز که
در آشپزخانه خود را مشغول تهیه چای کرده
بود ،بالفاصله شالی را به دست «ع» داد .او
در حالی که تسلط کاملی بر پیکر «ر» داشت
بخشی از شال را دور گردن او پیچاند و یک سر
آن را به دست «ز» داد تا آن را نگه دارد چرا که
به خاطر درد انگشتش نمی توانست دو سر
پارچه را همزمان بکشد .وقتی «ز» سر شال را
نگه داشت ،او سر دیگر آن را زیر پایش قرار داد
و سپس آن سر شال را با دست آن قدر کشید تا
«ر» جان سپرد .در این هنگام «ز» به پیشنهاد
«ع» گوشش را روی قلب همسرش گذاشت
و گفت :تمام کــرده اســت .بعد از این ماجرا

بود که آن ها قسمت دوم نقشه شوم خود را
اجرا کردند« .ع» جسد «ر» را درون ملحفه و
پتو گذاشت و سپس آن را در صندلی عقب
خودروی«ر» (مقتول) قرار دادند و به اطراف
شهر سبزوار بردند ،جایی که از قبل آن مکان
را برای اجرای نقشه انتخاب کرده بودند.
زن جوان پشت فرمان
خــــودروی پــرایــد «ع»
نشست و پشت ســر او
حــرکــت کـــرد .زمــانــی
که به ارتفاعات منطقه
رسیدند« ،ع» جسد را
پشت فــرمــان خــودرو
گـــذاشـــت و بـــا دنـــده
خالص خودرو را درون
دره رها کرد .براساس
گــــزارش اختصاصی
خراسان ،آن ها وقتی
از واژگـــونـــی خـــودرو
مطمئن شدند هــر دو
نفر با پراید به سبزوار
بــازگــشــتــنــد و «ع»
ساعتی بعد عازم شمال کشور شد« .ز» نیز
خون های ریخته شده روی فرش را تمیز کرد
و همه آثار جرم را از بین برد .صبح روز بعد
ماموران کالنتری تماس گرفتند و از زن جوان
خواستند به کالنتری برود.
مــامــوران کــه متوجه ارتــکــاب قتل بــا قصه
ساختگی سانحه رانندگی شده بودند ،از
زن جوان خواستند درباره این حادثه توضیح
بدهد .زن جوان طبق نقشه قبلی گفت :شب
بود که همسرم برای اقامه نماز به مسجد رفت
و دیگر نیامد! تا این که صبح ماموران با من
تماس گرفتند .در همین هنگام ماموران با
دستورات قضایی  ،عازم منزل «ز» شدند و با
دقت زیاد به بررسی اوضاع پرداختند که وجود
قطرات خون روی پله ها و شست وشوی ملحفه
و بخشی از فرش ،ظن جنایت را تقویت کرد و
بدین ترتیب زن جوان مورد بازجویی های

تخصصی قرار گرفت.
او ساعتی بعد به قتل همسرش اعتراف کرد
و مدعی شد که فریب «ع» را خورده است! در
پی اعترافات زن جوان بی درنگ ماموران به
تعقیب «ع» پرداختند و او را در شمال کشور
دستگیر کردند.
گزارش خراسان حاکی است :پس از تکمیل
تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای
عمومی و انقالب سبزوار ،این پرونده با توجه به
اهمیت و حساسیت آن به شعبه پنجم دادگاه
کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال
شد و توسط قاضی «هادی دنیادیده» مورد
بررسی های ویژه قرار گرفت .پس از بررسی
همه جوانب و ابعاد این پرونده ،مشخص شد
که دسیسه ای هولناک با چاشنی خیانت
موجب وقوع این جنایت وحشتناک شده است
بنابراین دو متهم اصلی این ماجرا در تنگنای
سواالت تخصصی قرار گرفتند و راز تصادف
ساختگی را فاش کردند.
گــــزارش خ ــراس ــان حــاکــی اســـت :پــس از
برگزاری چندین جلسه محاکمه ،نورافکنی
های قضایی به دهلیزهای تاریک این پرونده
جنایی ،آغاز شد و در نهایت ریشه آن به آشنایی
کثیف در سایت همسریابی گره خورد .این
گونه بود که قضات دادگاه با توجه به محتویات
پرونده ،گــزارش های پلیس و اقاریر صریح
متهمان ،رای خود را در این باره صادر کردند.
براساس این رای« ،ع-ر» به جرم ارتکاب قتل
به قصاص نفس ،ایراد صدمات غیرمسری به
پرداخت دیه و ارتباط نامشروع به تحمل 99
ضربه شالق محکوم شد.
همچنین دادگاه« ،ز» (همسر مقتول) را نیز
به خاطر معاونت در قتل به تحمل  25سال
زندان و به جرم ارتباط نامشروع به  99ضربه
شالق محکوم کرد.
شایان ذکر است :رای صادره از سوی قضات
شعبه پنجم دادگـــاه کیفری یــک خراسان
رضوی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی
کشور است.

رازجسدیدرشعلههایآتش

سجادپور -جسد سوخته مردی در ماجرای
آتــش ســوزی یک منزل مسکونی در مشهد
کشف شد .به گزارش خراسان ،این حادثه روز
گذشته هنگامی فاش شد که اهالی خیابان
شهید بسکابادی در منطقه شهرک شهید
باهنر مشهد با آتش نشانی تماس گرفتند و از
یک حادثه آتش سوزی هولناک خبر دادند.
زمانی که نیروهای امــدادی از ایستگاه 49

و  15به محل وقوع آتش سوزی رسیدند بی
درنگ عملیات اطفا را آغاز کردند اما ناگهان
جسد مــردی در کنار تک شعله وســط منزل
نمایان شد و بدین ترتیب بررسی ها با حضور
قاضی ویــژه قتل عمد مشهد رونــد قضایی
گرفت.تحقیقاتمقدماتینشانداد:مردمیان
سال دارای بیماری صرع بوده و چند بار دیگر
نیز حوادث خطرناکی برای وی رخ داده است.

ادامه تحقیقات توسط قاضی «محمود عارفی
راد» بیانگر آن بود که اهالی منزل در بیرون از
خانه به سر می بردند و مرد میان سال در طبقه
دوم ساختمان تنها مانده بود که حادثه آتش
سوزی رخ داده است .گزارش خراسان حاکی
است :در عین حال با انتقال جسد سوخته به
پزشکی قانونی بررسی های تخصصی درباره
علت دقیق مرگ وی ادامه دارد.

روایت پسر  ۴۰۰هزار دالری از  15روز دلهره و شکنجه!
پسر  ۹ساله که از چنگال آدم رباها نجات پیدا
کرده ،از شکنجه و گذاشتن چاقو زیر گلویش از
سویآدمرباهاپردهبرداشت.کودکرباییپسر
 ۹سالهدرتهرانرقمخورد.دراینکودکربایی
پسربچه ۹سالهازسویدوموتورسوارربودهشد.
الیاسدراینکودکرباییدراسارتآدمربایان
قرار گرفت و گروگان گیران برای رهایی الیاس
 ۴۰۰هزار دالر درخواست کردند که ماموران
با حضور در پرونده کودک ربایی موفق شدند
پس از  ۱۵روز الیاس را نجات دهند و متهمان
کودک ربایی در اختیار پلیس قرار گرفته اند.
سرهنگکارآگاهمرتضینثاریمعاونمبارزهبا
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران در خصوص
پرونده کــودک ربایی به خبرنگار رکنا گفت:
چندیقبلمطلعشدیمکودک ۹سالهایبهنام
الیاس ربوده شده و آدم ربایان برای رهایی این
کودک درخواست  ۴۰۰هزار دالر کرده اند که

باندکهیکمردافغاناستازافسرانبازنشسته
کشورافغانستاناست.
▪کودکربایی

در همین راستا تیم های عملیاتی تشکیل شد و
باتالششبانهروزیآدمرباهاشناساییودریک
عملیات ۴۸ساعتهمتهماندرمنطقهخاورشهر
دستگیر شدند و کودک ربوده شده که در یک
اتاق زندانی شده بود از چنگال گروگان گیران
درسالمتکاملرهایییافتوبهآغوشخانواده
بازگشت.سرهنگنثاریادامهداد:اعضایاین
باندپنجنفرهستندکهیکیازآنهاایرانیاستو
چهارمتهمدیگرتبعهخارجی هستندوطراحاین

پدر الیاس  ۹ساله در باره جزئیات ربوده شدن
فرزندش به رکنا گفت :پسرم ساعت ۱۳:۳۰
بیست و هشتم مهر ماه امسال بــرای رفتن به
کالس تقویتی از خانه خــارج شد و در منطقه
رباط کریم نزدیک پارک دو مرد موتورسوار که از
همشهری های خودمان بودند به سراغ فرزندم
رفتند و با موتور اقدام به ربودن او کردند .وی
افــزود ۲۰ :دقیقه بعد از ربوده شدن پسرم در
جریانایناتفاققرارگرفتیموبامراجعهبهپلیس
از آن ها درخواست کمک کردیم  .فردای آن روز
آدم رباها در تماس تلفنی درخواست  ۴۰۰هزار
دالر کردند و برای پرداخت پول پیشنهاد دادند
که از طریق افغانستان یا پاکستان حواله بزنیم.

من این مقدار پول را نداشتم و آن ها پیشنهاد
دادند که خانه ام را بفروشم اما خیلی زود پلیس
موفق به دستگیری آن ها شد.
▪گفتوگوباکودکربودهشده

الیاس کوچولو در باره روز ربوده شدنش گفت:
دو مرد با موتور به سراغم آمدند و ادعا کردند می
خواهند مرا پیش دایی ام ببرند  .آن ها ابتدا مرا
به یک ایستگاه اتوبوس و بعد دوباره مرا سوار بر
موتور به خاورشهر بردند و  ۱۵روز مرا در اتاقی
زندانی کردند .پسربچه  ۹ساله ادامه داد :در آن
جامراکتکزدندوزیرگلویمچاقوگذاشتندوفیلم
گرفتند تا این که پلیس به سراغم آمد و مرا نجات
داد .بنا بر این گزارش ،متهمان برای تحقیقات
بیشتر به دستور بازپرس سهرابی از شعبه ۱۱
دادسرایامورجناییتهراندراختیارکارآگاهان
اداره ۱۱پلیسآگاهیتهرانقرارگرفتهاند.

در امتداد تاریکی

فرجامافیونبازان
وقتی نتوانستم هزینه های سنگین اعتیاد همسرم
راتامینکنماوبهخردهفروشیموادمخدررویآورد
اماطولینکشیدکه...
زن 40ســالــه در حالی کــه بیان مــی کــرد بعد از
دستگیری همسرم روزگار سختی را می گذراندم،
دربارهسرگذشتخودبهمشاورومددکاراجتماعی
کالنتریپنجتنمشهدگفت:تاکالسپنجمابتدایی
درس خواندم و بعد از آن نزد مــادرم به امور خانه
داری مشغول شدم .پدرم نیز یک کارگر ساده بود
که به سختی می توانست مخارج زندگی خانواده
پرجمعیتمانراتامینکند.خالصه19سالداشتم
که با «قنبرعلی» ازدواج کردم و از همان روزهای
آغازین زندگی مشترک متوجه شدم شوهرم به
مواد مخدر اعتیاد دارد اما این موضوع را از خانواده
ام پنهان کردم چرا که امیدوار بودم اعتیادش را
ترک کند  .از سوی دیگر نیز طالق در خانواده ما
مرسوم نبود و موضوعی مذموم شمرده می شد .
با وجود این خودم نیز از جدایی و طالق وحشت
داشتم چون خانواده ام در حاشیه شهر زندگی می
کردندواوضاعنابسامانیازنظرمالیداشتند.این
درحالیبودکهاعتیادهمسرمهرروزبیشترمیشد
و او در عمق این منجالب فرو می رفت تا جایی که
دیگر توان کارکردن نداشت و نمی توانست مخارج
زندگی را تامین کند  .با آن که در خانه پدر شوهرم
سکونتداشتیمواجارهنمیدادیمولیروزگارمان
خیلی سخت می گذشت .خانواده همسرم اصرار
داشتند من باید بیشتر صبر کنم و خودم بیرون از
منزل مشغول کار شوم تا فرزندانم گرسنه نمانند.
چاره دیگری نداشتم به همین دلیل در یک کارگاه
هنری کــاری بــرای خود دست و پا کــردم تا بتوانم
شوهرم را در مراکز ترک اعتیاد بستری کنم اما
تالشهایمهیچفایدهاینداشتچراکهاودرمدت
کوتاهیدوبارهبهمصرفموادمخدررویمیآوردو
هیچ حامی و پشتیبانی هم نداشت .خالصه هزینه
های اعتیاد همسرم روز به روز بیشتر می شد تا این
که به خرده فروشی مواد مخدر روی آورد اما طولی
نکشیدکهمامورانانتظامیبهسراغشآمدندواورا
بههمراهمقداریموادمخدردستگیرکردند.بعداز
آن هم شوهرم روانه زندان شد تا حکم دادگاه صادر
شود.اینگونهبودکهزندگیمننیزفروپاشیدومن
هم گرفتار شعله های آتشی شدم که همسرم با آن
زندگی بسیاری از جوانان را سوزانده بود .به طوری
که اکنون نمی توانم هزینه های خود و فرزندانم را
تامین کنم .اگرچه اونیز خود قربانی آتش افروزی
دیگران بود .از سوی دیگر یقین دارم همسرم بعد از
آزادی از زندان دوباره مصرف مواد مخدر را شروع
می کند و بازهم به روزگار سیاه باز می گردیم  .حاال
همآمدهامتامراراهنماییکنیدو...
گزارش خراسان حاکی است اقدامات مشاوره ای
و حمایتی از این زن جوان توسط کارشناسان زبده
دایره مددکاری اجتماعی با صدور دستوری ویژه از
سویسرهنگغالمعلیمالداری (رئیسکالنتری
پنجتن)آغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

سقوط مرگبار نوجوان به عمق چاه
 ۱۰۰متری
توکلی -نوجوان تبعه خارجی پس از سقوط به
عمق چاه ۱۰۰متری در کرمان جان باخت.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان مــدیــرعــامــل ســازمــان
آت ـشنــشــانــی و خــدمــات ایــمــنــی شــهــرداری
کرمان ،با اشــاره به وقوع این حادثه در ساعت
ســه بــامــداد سیزدهم آبــانمــاه جـــاری افــزود:
تیمهای امدادونجات سازمان آتشنشانی و
خــدمــات ایــمــنــی ب ـهســرعــت در مــحــل حــادثــه
حضور پیدا کــردنــد.وی علت این حادثه را در
مرحله اول محصور نبودن دهانه چــاه اعالم
کرد و گفت :این نوجوان که بههمراه خانواده
اش ب ـهصــورت موقت در محل غیرمسکونی
اسکان داشته اســت ،بهدلیل بیاحتیاطی،
در چاه کشاورزی به عمق  ١٠٠متری سقوط
میکند و متاسفانه جان خود را از دست میدهد.
وی بیان کرد  :با توجه به عمق زیاد چاه ،پس از
دوساعت تالش نیروهای سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی ،پیکر بیجان این نوجوان ١١
ساله افغانستانی از چاه خارج شد.

