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اب اعرتافات تکان دهنده عامالن جنایت در ابزسازی صحنه قتل مشخص شد

اخ

تصاصی

خراسان

عشق های خون آلود در گروه اینستاگرامی!
سجادپور  -چند دختر و پسر جوان که در گروه
اینستاگرامی به دنبال دوستی های خیابانی
بودندوبهالنهمجردییکیازدختراندرمنطقه
قاسم آباد مشهد رفت و آمد داشتند ،در حالی
به خاطر همین عشق های هوس آلود دست به
جنایتیوحشتناکزدندکهبرخیازاعضایاین
گروهنیزخودکشیکردهاند!
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،چند دختر
و پسر جــوان که پس از آشنایی در یک گروه
اینستاگرامی،پرده«عفت»رادریدهبودند،اینبار
صحنهعشقهایخونآلودیراکهبهخودکشی
میرسید،بهیکجنایتتکاندهندهگرهزدندو
ماجرایوحشتناکیرابهوجودآوردند.
این حادثه تلخ از آن جا شروع شد که «مهران»
جوان  22ساله ای که یکی از دوستان نزدیکش
بهخاطردوستیخیابانیبادختریبهنامیاسمین
معروفبه«یاس»خودکشیکردهبود،درشهریور
گذشته تصمیم گرفت تا به مــزار دوستش در
بهشت رضــای مشهد بــرود و فاتحه ای برایش
بخواند.چراکه«س»بعدازافشایرابطهخیابانی
«یــاس» با یک پسر جوان دیگر با مصرف قرص
دستبهخودکشیزدهبود.
اعضای این گــروه اینستاگرامی که در فضای
مجازی عشق های هوس آلود خیابانی را دنبال
می کردند ،بارها به خاطر همین شکست های
عشقی اقــدام به خودکشی کــرده که برخی از
آن ها مانند «یاسمین» به طور اتفاقی از چنگال
مرگنجاتیافتهبودند.آنروزنیز«مهران»کنار
سنگمزار«س»نشستهبودکهناگهانچشمش
به«یاسمین»افتاد.اوهماندختریبودکهبعداز
مدتیبهجوانیبهنامسبحانمعروفبه«مجتبی»
دل باخته و موجب شده بود تا «س» دست به
خودکشیبزند.
«مهران» به سمت «یاسمین» رفت که با دختری
به نام «محدثه» و پسری به نام «سینا» بر مزار
جوان دیگری نشسته بودند که او نیز به خاطر
همین ارتباط های خیابانی و عشق های هوس
آلود دست به خودکشی زده بود! «مهران» که
کینه عمیقی از یاسمین داشت ،ناگهان سیلی

رهایی گروگان مسافربر از چنگال
آدم ربایان
توکلی  /با اقدام به موقع پلیس و دستگاه قضایی،
گروگان مسافربر از چنگ آدم ربایان آزاد شد.به
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی استان کرمان
درایــن باره گفت :شنبه ۲۵دی امسال ،فردی از
اهالی شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان که در
مسیر جیرفت به کهنوج و عنبرآباد مسافرکشی
میکرد ،به دست افراد مسلح ناشناس به گروگان
گرفته شد که بالفاصله موضوع به پلیس گزارش
شد.سردار ناظری افزود :نیروهای پلیس آگاهی
با انجام اقدامات خاص پلیسی ،محل اختفای آدم
ربایان را در یکی از استانهای همجوار شناسایی
کردندوبهمحلاختفایآدمربایاناعزامشدندوطی
یکعملیاتمنسجمپلیس،فردگروگانآزادشدوبه
آغوشخانوادهبازگشت.

کوتاه از حوادث
*ایرنا /سرهنگ فالحی فرمانده انتظامی کنگاور
گفت:سهشهرونداهلاینشهرستانعصرپنجشنبه
گذشتهبراثرگازگرفتگیجانخودراازدستدادند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان /موقوفهای رئیس
پلیس پیشگیری تهران گفت :در سرقت از شرکتی
درمحلهسنایی،سهنفرباصورتیپوشیدهوباتخریب
گاوصندوق شرکت ۵۰هزار دالر به همراه تعدادی
از اسناد را سرقت کردند که یکی از سارقان نگهبان
شرکتبودودیگرمتهماننیزتحتتعقیبهستند.
*تسنیم /بامداد پنج شنبه گذشته دو سرنشین
جوان پراید بر اثر تصادف شدید با کامیونت در جاده
خاورانتهران،جانخودراازدستدادند.
*ایرنا/سرهنگرضاییفرماندهانتظامیشهرستان
صحنهگفت:انفجارگازپیکنیکدریکیازمحالت
شهرصحنهکرمانشاهپنجعضویکخانوادهرازخمی
وخساراتفراوانیبهواحدمسکونیواردکرد.
*ایرنا /یک پیرزن ۷۰ساله مریوانی که برای تامین
غذا و مایحتاج از خانه بیرون رفته و گرفتار برف و
سرمای شدید شده بود با حضور به موقع نیروهای
سپاهسروآبادازمرگحتمینجاتیافت.
*ایرنا /سردار سید میرفیضی فرمانده انتظامی قم
از شناسایی و دستگیری چهار متهم و کشفُ ۸۰تن
میلگردمسروقهدرایناستانخبرداد.
*مهر /طی سه روز اخیر سه حادثه ریلی در منطقه
راهآهنزاگرسرخدادکهخساراتیدرپیداشت.
*ایسنا/ملکیسخنگویآتشنشانیتهرانازوقوع
حریقدر ١۵مغازهوانباردرناصرخسروطیبامداد
پنجشنبهخبرداد.
*باشگاهخبرنگارانجوان/سرهنگسلمانآدینه
وند فرمانده یگان امداد پلیس تهران از دستگیری
سارقتجهیزاتگروهفیلمسازیخبرداد.

به گوش او نواخت .در همین حال «یاسمین» چهرهایخشمگیندرپییافتن«مهران»برآمد .ابراهیمی(قاضیشعبه609دادسرایعمومی
نیز تلفنی با دوست پسر دیگرش به نام سبحان حاال دیگر سبحان و سینا یک هدف را دنبال می وانقالب مشهد) وارد عمل شدند و همه عوامل
تماس گرفت و ماجرای کتک خوردنش را برای کردند .طولی نکشید که «محمد» (یکی دیگر مرتبط با این جنایت تکان دهنده را دستگیر
او بازگو کرد ولی سینا و «محدثه» که به تازگی با از اعضای گــروه) «مهران» را در منطقه الهیه کردند .پس از اعترافات مقدماتی متهمان در
یکدیگر ارتباط داشتند ،دخالتی در این ماجرا مشاهدهکردوموضوعرابهدوستانشاطالعداد اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
نکردنداماسبحانکهبهشدتناراحتشدهبود ،اما آن ها وارد درگیری نشدند چرا که موقعیت که زیر نظر سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان
بیدرنگبهطرفبهشترضا(ع)مشهدحرکت برای درگیری مناسب نبود .تا این که نیمه های صورت گرفت ،پنج متهم این پرونده جنایی به
کرد تا نزد دوست دخترش خودی نشان بدهد و شبهشتممهرماهگذشتهوقتیسیناویاسمین محل وقوع قتل هدایت شدند تا در حضور مقام
غرورش را به رخ بکشد اما «یاسمین» دوباره با او در منزل مجردی محدثه شب نشینی داشتند ،قضاییصحنهقتلرابازسازیکنندچراکههنوز
زوایـــای تاریکی
تماس گرفت و گفت
در این پرونده به
کهبهخانهبازگرددچرا
چشم می خورد
که «مهران» از آن جا
کـــه اظـــهـــارات
رفتهبود،ازسویدیگر
مــتــهــمــان بــرای
«ســبــحــان» کــه نمی
قاضی ابراهیمی
خواست غــرورش نزد
قـــانـــع کــنــنــده
«یاسمین» لگدمال
نــبــود .بــه همین
شـــود از او خــواســت
دلــیــل متهمان
عکسی از «مــهــران»
کــه تـــعـــدادی از
را بــرایــش بفرستد
آنان فرزند طالق
تا انتقام سختی از او
هستند ،توسط
بگیرد« .یاسمین» هم
ک ــارآگ ــاه ــان به
تصویری از «مهران» را
بــولــوار اقدسیه
از طریق پروفایل های
هدایت شدند و
اینستاگرامی تهیه
مقابل دوربــیــن
کرد و برای «سبحان»
قوه قضاییه قرار
فرستاد ،از آن روز به
گـــرفـــتـــنـــد .در
بــعــد «ســبــحــان» در
آغــــاز بــازســازی
تعقیب مهران بــود تا
صحنه قــتــل که
نشانی پاتوق او را به
متهمان در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی ابراهیمی  -عکس :خراسان
ســرهــنــگ ولــی
دستآورد.
او از «سینا» و یکی دیگر از دوستانش به نام ناگهان سبحان با سینا تماس گرفت و او را از نجفی(رئیسدایرهقتلعمدآگاهی)نیزحضور
«محمد» خواست تا در جست وجــوی مهران پاتوق«مهران»آگاهکردوبدینترتیبآنهاسوار داشت ،ابتدا کارآگاه منفرد (افسر پرونده) به
باشند .در همین روزها «سبحان» نقشه دیگری برپرایدسینابهطرفمنطقهالهیهمشهدحرکت تشریحخالصهایازماجرایدستگیریمتهمان
هم طرح کرد تا «سینا» را نیز برای گرفتن زهر کردندوباضرباتچاقووچوبولگدمهرانرادر و اعترافات آنان در مراحل بازجویی پرداخت و
سپسقاضیابراهیمیباتفهیمموادیازقانون
چشم،از«مهران»باخودشهمراهکنداوبهسینا یکدرگیریمرگباربهقتلرساندند.
گفت«:مهران»برایخواهرتوهمایجادمزاحمت گــزارش اختصاصی خــراســان حاکی است ،مجازاتاسالمیازمتهمانخواستتاحقیقت
به دنبال وقــوع ایــن جنایت هولناک ،گروه ماجرا را بیان کنند چرا که اظهارات آنــان در
کردهاست!
ورزیــده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس مراحل بعدی دادرســی مورد استناد قضایی
سینا جــوان  21ساله این گــروه اینستاگرامی
نیز با شنیدن این جمله رگ غیرتش باد کرد و با آگاهیخراسانرضویبادستوراتویژهقاضی قرار می گیرد .با این هشدار و توصیه قاضی

شعبه  609دادســرای مشهد ،متهمان یک به
یکبامعرفیکاملخودبهتشریحچگونگیوقوع
«عشق های خون آلود در گروه اینستاگرامی»
پرداختند .سینا «متهم ردیف اول» این پرونده
گفت :من و یاسمین در خانه مجردی محدثه
بودیمکهسبحان(مجتبی)تماسگرفتومکان
حضور «مهران» را اطالع داد .در همین حال
«یاسمین» به داخل آشپزخانه رفت و کاردی
را درون کیفش گذاشت .بعد هم سه نفری
سوار پراید من شدیم و به طرف منزل «سبحان»
رفتیم .او هم یک چماق برداشت و سپس در
مسیر حرکتمان به سراغ محمد رفتیم و او را که
یک چماق در دست داشت ،سوار کردیم و پنج
نفری به طرف بولوار اقدسیه رفتیم .وقتی به
محل رسیدیم «سبحان» بالفاصله از خودرو
بیرون پرید و به ســراغ مهران رفــت« .مهران»
با دیــدن ما در حال فــرار بود که «سبحان» با
دو ضربه چوب اورا نقش بر زمین کرد ،در این
هنگام «یاسمین» چاقو را از کیفش بیرون آورد
و به دست من داد .بی درنگ پیاده شدم و در
حالیضرباتیباتیغهآنبهسراوکوبیدمکهروی
زمین افتاده بود .زمانی که دیدم اوضاع وخیم
شدهاستبایاسمینتماسگرفتمکهخودرورا
بازگرداند چرا که او بعد از آن که ما پیاده شدیم
پشت فرمان نشست و به همراه محدثه چند
خیابان باالتر رفتند .هنگامی که فهمیدیم در
گرفتن زهر چشم زیاده روی کرده ایم ،نقشه
دیگری کشیدیم و بالفاصله پیکر خون آلود
مهرانرابهبیمارستانطالقانیبردیموبهکادر
درمان گفتیمکهزورگیرانبرایسرقتگوشی
تلفن او را به این روز انداخته انــد! و سپس از
بیمارستانفرارکردیموبعدهمدستگیرشدیم.
گــزارش خراسان حاکی است ،با روشن شدن
ابعاددیگراینجنایتهولناک،قاضیابراهیمی
دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد
و بدین ترتیب متهمان این پرونده با صدور قرار
قانونیدرحالیروانهزندانشدندکهعشقهای
خیابانی در فضای مجازی بار دیگر صحنه ای از
جنایترابهتصویرکشید.

زن جوان برای نجات سگ در اتوبان ،جان خود را از دست داد
توقف خــودروی ســواری در وسط بزرگراه شهید دستجردی
اصفهان برای نجات یک قالده سگ ،یک قربانی به جا گذاشت.
به گزارش صدا و سیما ،در این حادثه یک قالده سگ در وسط
بزرگراه شهید دستجردی از یکی از خودروهای عبوری به بیرون

پرتاب شد که بالفاصله خودروی دیگری از راه رسیده و راننده
برای نجات این حیوان وسط بزرگراه توقف کرد.
عباس عابدی مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان گفت :این
راننده که خانمی حدود  ۳۵ساله بود از خودروی پارک شده

وسط بزرگراه پیاده شده و بالفاصله خودروی سوم با خودروی
متوقف شده و راننده آن تصادف کرد و موجب جان باختن وی
شد .این حادثه چهارشنبه گذشته در بزرگراه شهید دستجردی
اصفهان مقابل سپاهان شهر اتفاق افتاده است.

در امتداد تاریکی

ماجرای دختری که ازدواج
نمیکند!
دخترم که برای مشورت درباره خواستگارش به
خانهپدربزرگشرفتهبود،دیگربهخانهبازنگشت.
وقتی ماجرا را از پدرم جویا شدم ،فهمیدم که آن ها
دخترمرادرمکاننامعلومیمخفیکردهاندو...
بهگزارشخراسانمرد 45سالهدرحالیکهبیان
می کرد حدود  10روز است دخترم را ندیده ام،
درباره روزگار آشفته اش به کارشناس و مددکار
اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت 21 :ساله
بــودم که بعد از پایان خدمت سربازی با یکی از
بستگانم ازدواج کردم اگرچه تحصیالت عالیه
داشتم اما نتوانستم شغلی مناسب و مرتبط با
تحصیالتم پیدا کنم به همین دلیل با کمک پدر و
پدرزنم خودرویی خریدم و در یک تاکسی تلفنی
مشغول کار شــدم .به این دلیل که اوضــاع مالی
خوبی نداشتم ،زندگی مشترکم را در منزل پدری
ام آغاز کردم چرا که پرداخت اجــاره منزل برایم
امکانپذیرنبودوپدرمنیزدرخریدمایحتاجزندگی
به من کمک می کرد تا این که دخترم به دنیا آمد
و به زندگی خانوادگی مشترک ما صفای دیگری
بخشید.فتانهباشیرینزبانیهایشبیشترازهمه
در دل پدر و مادرم جا گرفته بود به طوری که مدام
در آغوش پدرم بود و مورد محبت و نوازش شدید
مــادرم قــرار می گرفت .کافی بود فتانه با همان
زبان کودکانه اش چیزی از پدرم درخواست کند،
او بالفاصله و به هر طریق ممکن خواسته فتانه را
برآورده می کرد .دخترم آن قدر به عمه ها و پدر و
مادر من وابسته شده بود که به سختی راضی می
شد شب را در طبقه پایین (محل سکونت من)
سپریکند.هرگاهمنوهمسرمبهخاطررفتارهای
بی ادبانه کودکی او را سرزنش می کردیم یا چشم
غرهمیرفتیمتاکارزشتیراتکرارنکند،بیدرنگ
به آغــوش پــدرم پناه می برد و اشک ریــزان مورد
حمایت خانواده پدری ام قرار می گرفت .کار به
جایی رسید که من و همسرم نمی توانستیم در
تربیتاودخالتکنیمیااوراازانجامکاریبازداریم.
باالخره پس از سال ها زندگی در کنار پدر و مادرم
و در حالی که فتانه به  10سالگی رسیده بود،
خانه کوچکی را با وام خریدیم تا به طور مستقل
زندگی کنیم .وقتی از منزل پــدرم دور شدیم،
رفتار فتانه نیز آرام آرام بهتر شد به طوری که دیگر
از من و مادرش حرف شنوی داشت و کمتر به خانه
پدربزرگشرفتوآمدمیکرد.زندگیمشترکما
رنگخوشبختیبهخودگرفتهبودتااینکهکمکم
سروکلهخواستگارانیکیپسازدیگریپیداشدو
موقعیت های مناسبی برای ازدواج دخترم فراهم
آمد،امامتاسفانهپدرومادرمبااعتقاداتخاصیکه
داشتندهرکدامازخواستگارانفتانهرابابهانههای
پیش پا افتاده تایید نمی کردند و آن ها را در شأن
خودشاننمیدانستند،بهخاطرهمینتفکراتنیز
چهارخواهرمباآنکهتحصیالتعالیهدارند،هنوز
ازدواج نکرده اند و برادرم نیز به دلیل بهانه جویی
های مادرم و دخالت زیاد در زندگی مشترک آن
ها همسرش را طالق داد و اکنون همه در کنار پدر
ومادرمزندگیمیکنند.دراینشرایطفتانهنیزبا
تفکراتآنهاخوگرفتودوبارهدرحالیارتباطبا
پدربزرگشرابیشترکردکهآنهاتالشمیکردند
دخترم در این سن و سال ازدواج نکند .خالصه
یک روز به اتفاق همسرم به منزل پدرم رفتیم و من
در کمال ادب مقابلش زانو زدم و عاجزانه التماس
کردم تا به خاطر دوست داشتن های بیش از حد
مانعازدواجفتانهنشوندچراکهازدواجنیزمانندگل
های بهاری فصل و زمان مناسبی دارد و . ...هنوز
جمالتم به پایان نرسیده بود که پدرم از حرف های
من رنجید و درحالی که بسیار برآشفته بود به من و
همسرمگفتامروزدردورانیزندگیمیکنیمکه
باید دست زن در جیب خودش باشد و تا هنگامی
که فتانه تحصیالتش را به پایان نرسانده و شغل
مناسبینیزپیدانکردهاست،نبایدازدواجکند.
پدرم با بیان این جمالت در حالی ما را از خانه اش
بیرون کرد که یقین داشتم بخشی از اظهارات او
به خاطر لجبازی با همسرم است و قسمتی از آن
نیز محبت عاطفی و عالقه اش به فتانه که از دوران
کودکیدرآغوشاوبزرگشدهبود.حاالدیگرفقط
پدرمدربارهخواستگارانفتانهتصمیممیگرفتو
او نیز فقط به نظر پدربزرگش احترام می گذاشت.
ازسویدیگرمنوهمسرمسعیمیکردیممطابق
میل دخترمان رفتار کنیم تا چشم هایش گریان
نشود و اختالفات خانوادگی شدت نگیرد .در
همین روزها جوانی تحصیل کرده که شغل خوبی
هم داشت به خواستگاری فتانه آمد .او از هر نظر
شایسته دخترم بود به طوری که فتانه نیز پذیرفت
و قرار گذاشتیم تا مراسم عقدکنان را برگزار کنیم
اما همان شب فتانه برای مشورت با پدربزرگش به
خانه آن ها رفت و دیگر بازنگشت .پدرم می گوید
فتانه در جای امنی است اما نمی خواهد به منزل
شمابازگرددو....
گـــزارش خــراســان حاکی اســت ،بــررســی های
کارشناسی و روان شناختی دربــاره این ماجرا
با صــدور دستوری ویــژه از سوی سرهنگ بیژن
خنجری(رئیسکالنتریسجاد)دردایرهمشاوره
ومددکاریاجتماعیکالنتریآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

