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قصاب تبعه خارجی در ابزسازی صحنه جنایت اعرتاف کرد

اخ

تصاصی

خونفوارهزد،اعصابمبههمریخت!

«مهدی» را نیز سرکار قصابی
سجادپور -جوان قصاب تبعه
برد و کنار دست خودش به کار
خارجی که در یک نزاع مرگبار
گمارد اما مدتی بعد اختالفی
فامیلی ،دایی اش را با ضربات
بین کارفرما و علی احمد رخ
کــارد قصابی به قتل رسانده
داد و بدین ترتیب آن ها را از
است ،هنگام بازسازی صحنه
کار اخراج کرد .مدتی بعد از
جنایت گفت :وقتی خــون از
این ماجرا دوبــاره «مهدی» با
پیکردایی ام فواره زد ،اعصابم
تقاضای کارفرما به سرکارش
به هم ریخت و ضربات دیگر را
بازگشت .علی احمد زمانی
فرود آوردم.
که این موضوع را شنید بسیار
بــــه گــــــزارش اخــتــصــاصــی
نــاراحــت شــد چــرا کــه مدعی
خراسان ،بیست و هشتم آبان
بود او مهدی را سرکار برده و
گذشته بــود کــه زنــگ تلفن
نباید بدون او به سرکار بازمی
قاضی ویژه قتل عمد مشهد به
گشت .او ماجرا را برای پدرش
صدا در آمد و ماموران انتظامی
«سلطان احمد» بازگو کرد و با
از درگیری مرگبار فامیلی بین
ناراحتی از پدر خواست اجازه
تعدادی از قصاب هــای تبعه
ندهد ایــن کــار اتفاق بیفتد.
خارجی خبر دادند .به دنبال
بــه همین دلیل نیز سلطان
دریــافــت ایــن خبر بالفاصله
احــمــد بــا شــوهــرخــواهــرش
قاضی «محمود عارفی راد»
تماس گرفت امــا او پاسخی
عـــازم بــولــوار حــر در منطقه
به خواست بــرادرزنــش نداد
شهرکشهیدباهنرشد،جایی
و مدعی شد که ایــن امــور به
کــه جنایت در مــنــزل «غــام
نبی» رخ داده بود .جسد مرد متهمدرحالتشریحصحنهجنایتدرحضورقاضیعارفیراد خــودشــان مــربــوط اســـت .با
میانسال کف اتاق قرار داشت عکس ها اختصاصی از خراسان
این رخداد ،اختالفات شدت
و پنج فرزند سلطان احمد که در این درگیری خونبار شرکت گرفت و پنج فرزند سلطان احمد به شدت ناراحت شدند و
داشتند،ازمحلگریختهبودند،درهمینحالمشخصشد تصمیم گرفتند برای صحبت با دایی خود به خانه او بروند!
که دو برادر غالمرضا (مقتول) نیز مجروح شده اند که یکی در همین حال غالم نبی نیز با دو برادر دیگرش (غالمرضا و
غالمحسین) تماس گرفت و از آن ها خواست به خانه او در
از آن ها به بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافته است.
گزارش خراسان حاکی است تحقیقات شبانه مقام قضایی بولوار حر بروند .اگرچه برخی از فامیل زودتر رسیده بودند
که تا سپیده دم روز بعد طول کشید ،بیانگر آن بود که و گفت وگو بین آن ها ادامه داشت اما وکیل احمد (متهم
گروهی از یک فامیل اتباع خارجی غیرمجاز که در این ردیف اول) به همراه برادر دیگرش ،کمی دیرتر به خانه
منطقه از شهرک سکونت دارند ،به شغل قصابی رو آورده دایی رسیدند .آن جا بود که در میان گفت وگوها ناگهان
اند و تقریبا همه آن ها به این شغل مشغول اند .در این میان وکیل احمد از حرف های دایی خود برداشت توهین آمیز
علی احمد (یکی از فرزندان سلطان احمد) پسر دایی خود درباره پدرش کرد و همین موضوع به درگیری و مشاجره

راد مقدمات بازسازی صحنه
جنایت فــراهــم شــد و بدین
ترتیب وکــیــل احــمــد (متهم
به قتل) مقابل دوربــیــن قوه
قضاییه ایستاد .او پس از تفهیم
اتهام از سوی مقام قضایی و
معرفی کامل خود گفت :آن
روزوقتیبهخانهداییامرفتیم
مشاجره ای بین ما شروع شد
چراکه در آن جا به پدرم توهین
کردند ،درهمین هنگام غالم
رضا(مقتول) دایی دیگرم که
در محل حضور داشت با چاقو
به سمت من حمله ور شد .من
هم کارد قصابی را که همیشه
همراه داشتم بیرون کشیدم،
قصد کشتن او را نداشتم فقط
می خواستم ضربه ای به شانه
اش بزنم اما نفهمیدم چه شد
که تیغه چاقو را بر پیکرش فرود
آوردم  .وقتی خــون فــواره زد
دیگر اعصابم به هم ریخت و
ضــربــات بــعــدی را هــم زدم.
سپس یک ضربه هم به دایی
دیگرم زدم و زمانی که قصد خروج از خانه را داشتم آن قدر
عصبانی بودم که با یک ضربه محکم شیشه در اتاق را هم
شکستم حتی وقتی از خانه بیرون آمدم با همان کارد محکم
به علمی گاز کوبیدم که تیغه آن شکست و درمحل افتاد و
من هم دسته کارد را بعد از طی مسافتی در کوچه انداختم.
به گــزارش خــراســان ،در پی اعترافات صریح ضــارب در
بازسازی صحنه جنایت همه ابعاد این حادثه تاسف بار
مورد واکاوی قرار گرفت و سپس با دستور قاضی عارفی راد
متهمان روانه زندان شدند تا این پرونده جنایی دیگر مراحل
قانونی خود را طی کند.

دستگیریسارق 18هزاردالری

کوتاه از حوادث
توکلی /حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای رئیس قوه قضاییه دیروز با مسعود توکلی
زاده قاضی فداکار کرمانی که در جریان نجات
یک متهم از خودکشی دچــار آسیب جــدی از
ناحیه مهرههای کمر شده بود ،به صورت تلفنی
گفت و گو کرد و جویای احوال او شد.
وی ضمن قدردانی از اقدام به موقع این قاضی
فداکار ،برای او از درگاه خداوند متعال طلب
شفای عاجل و کامل کــرد و گفت :دستگاه
قضایی به وجود قضاتی آگاه و شجاع که در راه
خدمت به ملت از جان مایه می گذارند ،افتخار
میکند.
حجت االسالم محمدجعفر منتظری ،دادستان
کل کشور هم عصر شنبه در تماس تلفنی با
«مسعود توکلی زاده» ،قاضی ایثارگر و پرتالش
کرمانی ،از وی احوال پرسی کرد.
*ایــرنــا /در یک حادثه رانندگی که شامگاه
جمعه در جاده ُمهر به شیراز به وقوع پیوست ،دو
خودروی سواری پژو و تیبا با هم برخورد کردند
که منجر به انــحــراف خ ــودروی ســواری تیبا و
خسارت شدید به آن شد و راننده و دو سرنشین
دیگر آن ،جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز
به شدت مجروح شد.
*باشگاه خبرنگاران جــوان /رئیس پلیس
پیشگیری تهران گفت :متاسفانه سن برخی از
سارقان کمتر از  ۱۸سال است و این افراد اقدام
به سرقتهایی در شهر میکنند.
*صدا و سیما /رئیس کل دادگستری استان
البرز ،از شناسایی و بــازداشــت  ۱۹عضو یک
باند جعل اسناد رسمی توسط اداره حفاظت
و اطالعات دادگستری خبر داد که به تنظیم
اسناد صوری انتقال در قالب صلح نامه و وکالت
نامه اقدام و با اسناد جدید امالک را به دیگران
منتقل میکردند.
*مــیــزان /سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس
پلیس پیشگیری تهران بــزرگ از دستگیری
سارق سرقتهای سریالی منازل در نازی آباد
خبر داد و گفت :متهم به  ۳۰فقره سرقت منزل
اعتراف کرد.

کشید که در یک لحظه وکیل
احمد کارد قصابی را باال برد
و دستش به خون آلوده شد.
گزارش خراسان حاکی است
در پی اطالعات به دست آمده
از این ماجرای تکان دهنده
بالفاصله قاضی «عارفی راد»
عازم بیمارستان شد و درحالی
بــه تحقیق از فـــرد مــجــروح
پرداخت که دستورات ویژه ای
را نیز برای دستگیری فرزندان
سلطان احمد صادر کرد .مقام
قضایی همچنین دستور داد تا
اقدامات الزم برای جلوگیری
از خـــروج متهمان از کشور
صورت گیرد.
بـــا وجـــــود ایــــن،یــــک گـــروه
تخصصی از کارآگاهان پلیس
آگــاهــی خــراســان رض ــوی به
فرماندهی سرهنگ نجفی
(رئیسدایرهقتلعمدآگاهی)
تحقیقات گسترده ای را شبانه
برای دستگیری متهمان این
پرونده جنایی آغاز کردند و تا
روز بعد موفق شدند عامالن اصلی این جنایت را در حالی
دستگیر کنند که بیشتر آن ها خود را تسلیم قانون کردند.
پنج فرزند سلطان احمد که از متهمان این پرونده هستند
مورد بازجویی تخصصی قرار گرفتند که در نهایت وکیل
احمد به قتل اعتراف کرد .او سپس به دستور قاضی ویژه
قتل عمد به صحنه جرم هدایت شد تا جزئیات این نزاع
مرگبار را توضیح دهد .در بازسازی صحنه قتل ابتدا کارآگاه
منفرد (افسر پرونده) به بیان خالصه ای از ماجرای این
جنایت هولناک پرداخت و توضیحاتی را درباره اعترافات
متهمان ارائــه داد .سپس با اشــاره قاضی محمود عارفی

خراسان

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری
سارق کیف قاپ تهران و کشف  ۱۸هزار و
 ۲۰۰دالر در شهرستان رومشکان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار یحیی الهی افزود:
درپی ارجاع یک فقره نیابت قضایی از تهران
مبنی بر یک فقره کیف قاپی و سرقت ۱۸

هزار و  ۲۰۰دالر از یک شهروند ،موضوع در
دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی ادامـــه داد :مــامــوران پلیس آگاهی
رومشکان با همکاری پلیس تهران بزرگ
بــا تشکیل اکــیــپ وی ــژه و انــجــام کــارهــای
اطالعاتی و پلیسی سارق کیف قاپ را در

یککشتهو ۱۴مصدومدرتصادفزنجیرهای
محوردزفول-شوشرت
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی دزفــول گفت :تصادف زنجیر های
در محور دزفول-شوشتر یک کشته و ۱۴
مصدوم به جا گذاشت .غالمرضا روانپور در
گفت و گو با مهر ،افزود :ساعت  ۶و  ۴۰دقیقه
صبح دیروز (شنبه) طی تماس تلفنی با مرکز
ارتباطات اورژانس  ۱۱۵دزفول ،وقوع یک
تصادف زنجیر های بین سه خ ــودروی پژو
 ،۴۰۵نیسان وانت و مینی بوس در محدوده
سه راهی روستای فضیلی گزارش شد.
وی ادامــه داد :پس از این تماس بالفاصله
چهار تیم عملیاتی متشکل از پایگا ههای
اورژان ــس سیاه منصور ،شمس آبــاد ،خیبر

و زیباشهر بــه محل حــادثــه اعـــزام شدند و
همچنین اتــوبــوس آمبوالنس فوریتهای
پزشکی دزفــول در حالت آمــاده بــاش قرار
گــرفــت .مــدیــر مــرکــز مــدیــریــت حــــوادث و
فوریتهای پزشکی دزفول تصریح کرد :در
این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو پژو
 ۴۰۵که خانمی  ۵۵ساله بود ،در دم جان
باخت و  ۱۴نفر دیگر شامل  ۱۰خانم ،سه
آقا و یک نوجوان مصدوم شدند .وی افزود:
مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه
برایتکمیلرونددرمانیبهبیمارستانبزرگ
دزفول منتقل شدند .روانپور یادآور شد :علت
وقوع این حادثه در دست بررسی است.

شهر رومشکان شناسایی و در عملیاتی غافل
گیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لرستان گفت :سارق
در تحقیقات انجام شده برابر مستندات و
ادله پلیس به سرقت  ۱۸هزار و  ۲۰۰دالر
اعتراف کرد و همراه پرونده تحویل پلیس

تهران بزرگ شد.
وی با هشدار به سارقان که هیچ نقطه امنی
برای آنان وجود ندارد ،به شهروندان توصیه
کرد ضمن مراقبت از اموال و دارایی های
خود ،موارد مشکوک را هر چه سریع تر به
پلیس اطالع دهند.

«والدینفراری»عاملتیراندازیدرمیشیگان
ابزداشتشدند
پلیس میشیگان میگوید پدر و مادر عامل
تیراندازی در این ایالت را که متهم به قتل
چهار دانشآموز شده ،بازداشت کردهاند.
به گــزارش بی بی سی فارسی ،پلیس گفته
اســت ایتن کرامبلی ،عامل تیراندازی در
میشیگان با اسلحهای که پدرش خریده بود،
اقدام به تیراندازی کرد و والدین او باوجود
آگاهی از تصمیم فرزندشان ،برای جلوگیری
از تیراندازی اقدامی نکردند.
جیمز و جنیفر کرامبلی در ساختمانی در
دیترویت بازداشت شدند.
پلیس پیشتر جایزه ای 10هزار دالری برای
افشای اطالعات درباره محل این دو تعیین

کرده بود.
جیمز و جنیفر کرامبلی متهم اند که شواهد
هشداردهنده پیش از تیراندازی مرگبار در
این مدرسه را نادیده گرفتهاند.
ایتن کرامبلی ،فرزند  ۱۵ساله آن ها متهم
است که با استفاده از اسلحه پدرش به سوی
همکالسیهای خود در مدرسهای در ۶۰
کیلومتری دیترویت تیراندازی کرده است.
ایتن در قبال اتهامهایی که در کیفرخواست
او آمده از جمله اقدام تروریستی ،خود را بی
گناه خوانده است.
تیراندازی در این مدرسه ،چهار کشته و هفت
زخمی به جا گذاشت.

دستگیریعامالنسایتشرطبندیویژهدربیپایتختطی۷۲ساعت
رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و
دستگیری دو نفر از مدیران سایت شرط بندی
ویژه دربی پایتخت که دیروز برگزار شد ،خبر
داد و گفت :مجرمان طی یک عملیات غافل
گیرانه ظرف  ۷۲ساعت بعد از راه اندازی این
سایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
بــه گـــزارش ایسنا ،سرهنگ داود معظمی
گــودرزی در تشریح این خبر اظهار کــرد :در
پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط
کارشناسان پلیس فتا در روزهــای منتهی به
دربــی پایتخت ،یک سایت شــرط بندی که

ویژه شهرآورد پایتخت راه انــدازی شده بود،
مشاهده شد.
وی ادامه داد :موضوع در دستور کار قرار گرفت
و کارآگاهان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی
پلیس فتای پایتخت اقدامات تخصصی خود
را آغاز کردند و پس از بررسی های انجام شده
مشخص شد ،دو نفر در راه اندازی و گرداندن
این سایت شرط بندی فعالیت دارند و با وعده
های فریبنده اقدام به کالهبرداری می کنند.
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت :کارشناسان
این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات

گسترده سایبری و بهره گیری از روش های
فنی و علمی موفق به شناسایی هر دو نفر
در فــضــای مــجــازی شــدنــد و بــا مــحــرز شدن
هویت آن ها بــرای پلیس ،پس از تشریفات
قضایی ،مجرمان در یکی از مناطق شرقی
تهران بــزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات
الکترونیک بــه پلیس فتا منتقل شدند.
وی افزود :متهمان پس از انتقال به پلیس فتا
به جرم خود اعتراف کردند و گفتند باتوجه به
برگزاری مسابقه فوتبال تیم های پرسپولیس و
استقالل ،یک سایت شرط بندی راه اندازی و

با تبلیغات پر رنگ و لعاب و وعده میلیونر شدن
یک شبه حدود پنج میلیارد ریال در مجموع
کالهبرداری کردیم که توسط پلیس دستگیر
شدیم .گودرزی ادامه داد :در واقع سایتهای
شر طبندی به گــونـهای طراحی شــده تا در
ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شوند و همین
شیرینی بردهای اولیه سبب میشود باوجود
باختهای بعدی و مستمر در مراحل بعدی
باز به شرطبندی ادامه دهند و در نتیجه عالوه
بر زیان مالی ،مشکالت بزرگی چون مسائل
روحی و خانوادگی نیز گریبانگیر آن ها شود.

 ۱۴نفرازعامالندرگیریمسلحانهدراروندکناردستگیرشدند
فرمانده انتظامی آبــادان گفت ۱۴ :نفر از
افراد دخیل در درگیری و نزاع طایفه ای در
اروندکنار دستگیر و با حکم قضایی راهی
زندان شدند.
به گــزارش ایرنا ،سرهنگ حسین زلقی در
گفتوگو با خبرنگاران افــزود :دستگیری
دیگر عوامل این درگیری به ویژه پنج نفر از
عامالن اصلی تیراندازی در دستور کار پلیس
قرار دارد  .

وی ادامــه داد :در پی درگیری مسلحانه و
طایفه ای در اروندکنار و کشته شدن سه نفر
از اعضای یک خانواده در نهم آذر با اسلحه
جنگی ،پیگیری این موضوع به صورت ویژه
در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی آبادان با اشــاره به کشته
شدن سه نفر و مصدوم شدن دو نفر دیگر در
این درگیری اظهار کــرد :از همان لحظات
اولیه وقــوع ایــن درگیری سه تیم عملیاتی

پلیس تشکیل شد و با کار اطالعاتی ،چهار
نفر از عامالن نزاع مسلحانه را شناسایی و
با هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاه شان
دستگیر کردند.
درگــیــری طایفه ای ســه شنبه نهم آذر در
اروندکنار رخ داد.
مراسم تدفین سه نفر کشته شده این درگیری
روز جمعه با حضور ســران عشایر و طوایف
آبادان و خرمشهر برگزار شد.

در امتداد تاریکی

تاوان وحشتناک آبروداری!
من که هنوز دو ماه بیشتر از برگزاری مراسم
عقدکنانم نمی گذرد ،تازه فهمیده ام که همسر
سوم نامزدم هستم اما دیگر طاقت کتک کاری
های او را ندارم تا جایی که برای رهایی از این
وضعیت دست به خودکشی زدم و...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات
نوعروس  21ساله ای است که به قصد طالق از
نامزدش از بیمارستان راهی کالنتری شده بود.
این دختر جوان با بیان این که تاوان سختی را
برای حفظ آبروی پدرم پرداخته ام ،به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت:
سه ساله بودم که مادرم به دلیل بیماری فوت
کرد .یک سال بعد از این ماجرا نیز پدرم زن جوان
دیگری را به عقد خودش درآورد اما من از همان
دوران کودکی نتوانستم با نامادری ام کنار بیایم
و از این که او جای مــادرم را گرفته بود ،خیلی
ناراحت بودم .نامادری ام نیز به دلیل ناسازگاری
هایم بسیار مرا آزار و اذیت می کرد و کتکم می
زد .در این میان وقتی پدرم از اختالف و درگیری
ما مطلع می شد ،به طرفداری از همسرش مرا
کتک می زد طوری که دیگر به این وضع عادت
کرده بودم.
روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که
باالخره دو ماه قبل پسر جوانی به همراه خانواده
اش به منزل ما آمدند و مرا خواستگاری کردند.
بعد از یکی دو بار رفت و آمد ،پدرم یک مهمانی
کوچک گرفت تا مراسم عقدکنان ما برگزار
شود .اگرچه آن شب فقط بستگان نزدیکمان
در جشن عقدکنان حضور داشتند اما دو روز بعد
پدرم رازی را فاش کرد که همه وجودم لرزید .او
گفت :در روز عقدکنان وقتی شناسنامه شهاب
را به عاقد دادم ،در یک لحظه متوجه شدم او
دو بــار دیگر نیز ازدواج کــرده اســت و اسامی
همسرانش هم در شناسنامه اش وجود دارد.
در آن هنگام تصمیم گرفتم حقیقت را فاش
کنم و مراسم عقدکنان را برهم بزنم اما چون
از آبروریزی می ترسیدم ،سکوت کردم چرا که
اگر این ماجرا لو می رفت مهمانان مرا سرزنش
و مسخره می کردند .خالصه پدرم این حرف ها
را با شرمندگی به زبان جاری می کرد و من هم
حیرت زده نگاهش می کردم .با وجود این نمی
توانستم به راحتی این ماجرا را بپذیرم به همین
دلیل بعد از پرس و جوهای زیاد دو هوویم را پیدا
کردم و فهمیدم که شهاب آن ها را نیز فریب داده
است .یکی از همسران او به من گفت :شهاب نه
سرکار می رفت و نه پولی برای مخارج زندگی
می پرداخت.
به همین دلیل مجبور شدم مبلغی به او بپردازم تا
به طالق من رضایت بدهد ...
حاال دیگر چاره ای جز سکوت نداشتم و نمی
توانستم تصمیم درستی بگیرم .این درحالی
بود که نامزدم وقتی متوجه ماجرا شد ،به شدت
مرا کتک زد که چرا نزد همسران دیگرش رفته
ام و در کار او فضولی کرده ام .از آن روز به بعد و
در طول همین دو ماه نامزدی بارها به بهانه های
مختلف مرا کتک زده تا حدی که دیگر تحملم را
از دست دادم و با یک تصمیم احمقانه و ناگهانی
با خوردن مقداری قرص دست به خودکشی زدم
اما پدرم متوجه موضوع شد و بالفاصله مرا به
بیمارستان امام رضا(ع) برد .چند روز در بخش
مسمومین بستری شدم و با تالش کادر درمانی
از مرگ نجات یافتم .امروز هم به کالنتری آمده
ام تا از شهاب طالق بگیرم و...
بنابر گزارش خراسان ،پرونده این دختر جوان
با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری
(رئیس کالنتری سپاد) در اختیار مشاوران
زبده دایــره مددکاری اجتماعی قرار گرفت تا
بررسی های کارشناسی و قضایی درایــن باره
صورت گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

خبر

جاساز  ۲۰۰کیلو تریاک
در اتوبوس مسافربری لو رفت
توکلی /در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر،
اتــوبــوس حامل محموله تــریــاک در نرماشیر
توقیف شد.
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان
نرماشیر در ایــن بــاره گفت :نیروهای پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج با انجام
اقدامات اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای
انتقال یک محموله مــواد مخدر از محورهای
مواصالتی نرماشیر باخبر شدند و بالفاصله
موضوع را به پلیس این شهرستان گزارش دادند.
سرهنگ رضا زید آبادی افزود :تیم های عملیاتی
پلیس مبارزه با مواد مخدر نرماشیر نیز با کنترل
همه محورها ،اتوبوس حامل مواد را شناسایی
و آن را در محور نرماشیر-بم متوقف کردند   .
وی ادامــه داد :ماموران پس از متوقف کردن
اتوبوس در بازرسی تخصصی از آن  ۲۰۰کیلو
گرم تریاک جاساز شده را کشف و در این زمینه
دو قاچاقچی را دستگیر کردند.

