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اعترافاتتلخجوانیکهپدرشراکشت!
ا

ختصاصی

کوتاه از حوادث
*صدا و سیما /رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح گفت :پرونده همسر راننده اهــوازی که به
اشتباه به عنوان خــودروی حامل سارقان به قتل
رسیدهبوددرانتظارصدورحکماست.حجتاالسالم
پورخاقان درباره جزئیات رسیدگی به پرونده فرشاد
نقدی شهردار دهدز که در یک تیراندازی در خیابان
محمدرسول ا ...ایذه به قتل رسیده است هم گفت:

متهم در جلسه بازپرسی

بازداشت شد تا بررسی های تخصصی
درباره این جنایت هولناک صورت گیرد.
در همین حال وقتی متهم مورد مداوا
ق ــرار گــرفــت  ،دوبـــاره در شعبه 211
دادســــرای عمومی و انــقــاب مشهد
مقابل میز عدالت ایستاد و به پرسش
های مقام قضایی پاسخ داد .او درباره
انگیزه خود از این جنایت وحشتناک به
قاضی ویــژه قتل عمد گفت :من دچار
بیماری روحی هستم و در بیمارستان
روان پزشکی هم بستری شده ام اما از
مدتی قبل باز هم حال خوبی نداشتم و
درگیر مشکالت روحی بودم! روز حادثه
وقتی به خانه آمدم خیلی حالم گرفته
بود .به سراغ بطری مشروب رفتم تا با
مصرف آن به حال طبیعی بازگردم و بهتر
شوم ولی زمانی که مقداری از مشروبات
را نوشیدم ،ناگهان خاطرات گذشته در
ذهنم مرور شد و به یاد روزهایی افتادم که
با پدرم ارتباط خوبی نداشتم و با یکدیگر
صحبت نمی کردیم! این رفتارهای پدرم
از ذهنم می گذشت و خیلی از او دلخور
بودم به همین دلیل ناگهان بلند شدم و با
چاقو به جان پدرم افتادم .پدرم کف اتاق
دراز کشیده بود که ضرباتی به او زدم .با
این حال پدرم از روی زمین بلند شد ولی
من باز هم چاقو زدم تا دوبــاره کف اتاق

ازآنجاکههنوزمشخصنشدهشهرداردهدزباگلوله
اشراریانیروهایمسلحبهقتلرسیده،اینپروندهدر
دادسرایدهدزدرحالرسیدگیاست.
*فارس/متهمدرگیریمسلحانهدرخیابانشریعتی
تهران کهجمعهشبگذشتهسهتیربهفردیشلیک
کردهبودباحضوربهموقعپلیسدستگیرشد.
*ایرنا/سرهنگعقیلیفرماندهپلیسفرودگاهها از
کشف ۳کیلوو ۲۰۰گرمتریاک،درپایانهبارفرودگاه
حضرت امــام(ره) خبر داد و گفت :این مواد که در
قرقرههاینخجاسازیشدهبودکشفوضبطشد.

عکس ه ا اختصاصی از خراسان

سجادپور -جوان  30ساله ای که پس پیکرش خودنمایی می کرد .در همین
از مصرف مشروبات الکلی در مشهد ،حال پسری که متهم به قتل بود نیز با
پــدرش را به طرز دلخراشی با ضربات پای زخمی کف اتاق افتاده بود و مادرش
چاقو به قتل رسانده بود ،در اعترافاتی شیون کنان از حادثه تلخی سخن می
تلخ جزئیات ایــن جنایت وحشتناک گفت که دقایقی قبل مقابل چشمانش
را تشریح کــرد .به گــزارش اختصاصی رخ داده بــود .بوی نامطبوع مشروبات
خراسان ،نیمه شب بیست و ششم دی  ،الکلی در فضای خانه حکایت از جنایت
زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا درحــال مستی داشــت و بطری حاوی
درآمد و ماموران کالنتری سناباد مشهد مشروبات الکلی نیز در گوشه اتــاق به
از وقوع جنایتی هولناک در یک منزل چشم می خــورد .همسر مقتول درباره
ویالیی خبر دادند .به دنبال دریافت این چگونگی وقوع این حادثه تاسف بار به
خبر ،بالفاصله قاضی «محمود عارفی قاضی ویژه قتل عمد مشهد گفت :پسرم
راد» عازم بولوار قاضی طباطبایی شد مدت هاست که با تالمات روحی و روانی
و به تحقیق در این باره پرداخت .جسد زندگی می کند به طوری که چند بار در
مربوط به مردی حدود  60ساله بود که بیمارستان روان پزشکی بستری شده
کنار دیــوار اپن آشپزخانه قرار داشت و است اما امشب ناگهان به سراغ بطری
آثار ضربات متعدد چاقو بر نقاط مختلف مشروبات الکلی رفت و بعد هم با چاقو
به جان پدرش افتاد.
هــرچــه تـــاش کــردم
دســت او را بگیرم و
چــاقــو را خـــارج کنم
موفق نشدم و پسرم
درحالی که روی سینه
پـــدرش نشسته بــود
ضربات چاقو را بر پیکر
وی فرود آورد و بعد هم
خودش در کنار جسد
نقش بر زمین شد.
گــــــزارش خـــراســـان
حاکی اســت :در پی
اظـــــهـــــارات هــمــســر
مـــقـــتـــول و انـــجـــام
تــحــقــیــقــات مــیــدانــی
مــقــدمــاتــی در محل
وقــوع جنایت ،متهم
 30ساله این پرونده
ج ــن ــای ــی بــــا صــــدور
دســـتـــوری از ســوی
قاضی «عــارفــی راد»
متهمبهقتلدرحالتشریحصحنهجنایتدرحضورقاضیعارفیراد

خراسان

افتاد .این بار روی سینه اش نشستم و
چند ضربه دیگر هم زدم .در همین حال
مــادرم تــاش می کــرد تا چاقو را از من
بگیرد اما من آن را رها نکردم .متهم این
پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی
«عارفی راد» که پرسید :زخم روی پایت
چگونه ایجاد شد؟ نیز گفت :در حالی که
ضربات چاقو را محکم بر پیکر پدرم فرود
می آوردم ،ناگهان ضربه ای از دستم در
رفت و به پای خودم خورد!
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا
مادرت را با چاقو نزدی گفت :من مادرم
را دوســت داشتم و نمی خواستم به او
آسیبی برسانم .در این هنگام قاضی ویژه
قتل عمد مشهد سوال کرد :آیا لحظه ای
را که من وارد منزل تان شدم  ،به خاطر
داری؟ متهم پاسخ داد :بله ! آن لحظه
اگرچه روی زمین دراز کشیده بودم اما
حواسم بود و متوجه حضور شما شدم و
چون خیلی ناراحت بودم عکس العملی
نشان نمی دادم .چرا که پدرم فقط به فکر
خودش بود و هیچ اهمیتی به ما نمی داد!
بنابر گزارش خراسان ،در پی اعترافات
تلخ این جوان  30ساله ،دستور انتقال
وی به زندان از سوی قاضی «عارفی راد»
صــادر شد و او با صــدور قــرار قانونی به
زندان انتقال یافت.

در امتداد تاریکی

ازدواجبعدازماجرایجیمزباندی
مندریکحادثهجیمزباندیدرحالیباهمسرمآشناشدم
کهاوبههمراهدوفرزندشدرحالفرارازچنگشوهرشبود
اما ازدواج من و او فرجامی نداشت و زندگی ام را به تباهی
کشیدبهطوریکه...
مــرد  33ساله که از غــرب کشور بــرای مالقات با فرزند
کوچکش به مشهد آمــده بــود ،در حالی که بیان می کرد
تحصیالت ابتدایی دارد به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد گفت 13 :سال قبل زمانی که
خدمت سربازی را به پایان رساندم خانواده ام را سوار پراید
کردم و به طرف مشهد به راه افتادم چرا که سال ها بود پدر
و مادرم در حسرت پابوسی آقا امام رضا (ع) بودند .سه روز
از اقامت مان در یک مسافرخانه می گذشت و من روزی
دوبار خانواده ام را به حرم می بردم .آن روز هم در حاشیه
روگذرخیابانشیرازیپشتفرمانخودرونشستهومنتظر
خانواده ام بودم تا از حرم خارج شوند ،در همین حال زنی
را دیدم که سراسیمه و هراسان در خودروام را باز کرد و در
حالی که دو فرزندش را به آغوش گرفته بود داخل خودرو
نشست و ملتمسانه از من خواست به سرعت او را از محل
دور کنم .آن زن جوان چنان وحشت زده و با صدایی لرزان
خواهش و تمنا می کرد که تحت تاثیر قرار گرفتم و پدال گاز
رافشردمطوریکهخانوادهامراازیادبردموفقطسوالمی
کردم « :کجا بروم؟» آن زن در حالی که فریاد می زد تو را به
خدافقطبرو،گفت:همسرسابقمکهازاوطالقگرفتهاممرا
دراطرافحرمدیدهاستوحاالقصدگرفتنفرزندانمرادارد
درحالیکهمناهلیکیازشهرهایخراسانجنوبیهستم
و در مشهد کسی را نمی شناسم .هنوز سخنان آن زن ادامه
داشت که راننده خودرویی در کنارم ترمز کرد .او پیاده شدو
درحالیکهبهمنناسزامیگفت،فریادمیزد:زنوبچهمرا
کجامیبری؟منهمکهبهشدتغیرتیشدهبودمسیلیبه
صورتشنواختموفریادزدم:منبااینخانمازدواجکردهام.
برووبرایمنایجادمزاحمتنکن.آنمردجواندرحالیکه
آهازنهادشبرخاست،سرشراپایینانداختورفت.منکه
حسغرورداشتموبرق«امنیت»رادرچهرهآنزنمیدیدم
به او گفتم تو را به مسافرخانه می برم و تا روزی که در مشهد
هستم نمی گذارم کسی مزاحم شما بشود .اتاقی در همان
مسافرخانهمحلاقامتخودمانبرایشاجارهکردم.سپس
دنبال خانواده ام رفتم .آن ها نگران بودند و من ماجرای
«راحله» را برایشان بازگو کردم  .چند روز بعد خانواده ام را
متقاعدکردمتاابتداراحلهرابهشهرمحلسکونتشبرسانم
و بعد عازم آذربایجان شوم چراکه احساس می کردم به آن
زن دل باخته ام و نگرانش هستم .وقتی به طرف خراسان
جنوبیبهراهافتادمراحلهشمارهتماسمراگرفتتاخانواده

دستبندپلیسبردستانسارقمیلیاردیمزنل
توکلی  /سارق منزل با بیش از  ۱۰میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریــــال امــــوال ســرقــتــی از
مخفیگاهش بــه دام اف ــت ــاد   .بــه گـــزارش
خراسان،فرمانده انتظامی رفسنجان در این
باره گفت :به دنبال افزایش سرقت از منازل
شهروندان رفسنجانی  ،نیروهای کالنتری
 ۱۲که کشف یک فقره سرقت منزل مربوط به
حوزهخودرادردستورکارداشتند ،یکمتهمرا
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شناساییودستگیرکردند .نجفی افزود:متهم
به سرقت از منزل مدنظر اعتراف کرد و در ادامه
ازدو منزلکهمخفیگاهاموالسرقتیبود،مقدار
زیادیوسایلمنزلوهمچنینسیموکابلبرق
و مخابرات ،موتور برق ،الکترو موتور ،قطعات
خودرو،شیرآالتمربوطبهباغهای کشاورزی،
لوازمبرقی،دوچرخه،پمپآبوتعدادیتابلوی
مربوطبهشهرداریکشفشد.

اشباپدرمتماسبگیرندوازفداکاریمنتشکرکنندولیاو
مدام پیامک های عاشقانه و محبت آمیز برایم می فرستاد و
من زمانی به خود آمدم که دیگر قصد ازدواج با او را داشتم .
خانواده ام حیران و نگران مخالفت کردند چرا که «راحله»
 9سال از من بزرگ تر بود و دختری  17ساله نیز داشت که
نزدپدربزرگشزندگیمیکردولیمنبهنصیحتهایآن
هاگوشندادم،مقابلخانوادهامایستادموباالخرهباراحله
ازدواجکردم.حضانتفرزندانشرانیزپذیرفتمتادرارومیه
کنارمنزندگیکند.مدتیبعدسپیدهدختربزرگراحلهرا
در خراسان جنوبی عروس کردیم و من همه جهیزیه اش را
تهیه کردم با این حال راضی به ازدواج او نبودم چراکه داماد
فرد مناسبی نبود .خالصه دو سال بعد من هم صاحب یک
دخترشدماماهمسرمدیگربهفرزندانشاهمیتینمیداد.
او فقط در فضای مجازی سیر می کرد و در گروه های زیادی
عضو بود .من هم که کم سواد بودم از کارهایش سردرنمی
آوردم تا این که روزی به من گفت مشکل خانوادگی برای
دخترش پیش آمده و باید به خراسان جنوبی برود .اصرار
کردم که من هم همراهش بروم اما به هیچ وجه قبول نکرد .
حسعجیبیداشتمواحساسخطرمیکردمچراکهقصد
داشت فرزندانش را نیز با خود ببرد اما من دختر سه ساله ام
راباخودمبهسرکاربردمواوبههمراهفرزندانخودشرفت.
وقتیبهخانهبازگشتمازپولوطالهاوپساندازهایمخبری
نبود.باراحلهتماسگرفتمامااوگفت:نمیگذارمآبخوش
ازگلویتپایینبرود.اومهریهاشرابهاجراگذاشتوحساب
هایبانکیامراتوقیفکرد.مدتیبعدخودشتماسگرفت
وگفت بهشرطاینکه تعهدمحضریبدهمبهزندگیبامن
بازمیگردد.منهمبهخاطرفرزندمبهمشهدآمدمواومرابه
یکمحضرآشنابرد.محضردارباتعجبگفت:میدانیچه
چیزراامضامیکنی؟همسرمبالفاصلهگفت:بلههمهچیز
را توضیح داده ام .خالصه راحله با من به ارومیه بازگشت و
تازه فهمیدم که او تعهد حق طالق و حضانت فرزندم را از
من گرفته و بعد هم دخترم را با خودش به خراسان جنوبی
برده است .اکنون بعد از سه سال موفق شدم از دادگاه حق
مالقات بگیرم ولی زمانی که برای یافتن همسرم به مشهد
آمدممتوجهشدمکهاوبهموادمخدرصنعتیاعتیادشدیدی
داردوبادختربزرگشکهطالقگرفتهدرپاتوقیزندگیمی
کندکهافرادخالفکاریمقابلچشماندخترکوچکمنبه
آنجارفتوآمددارندواوهمفرزندمرامخفیکردهاستو...
به گــزارش خراسان بررسی های تخصصی در این باره با
صدوردستوراتویژهایازسویسرهنگغالمعلیمالداری
(رئیسکالنتریپنجتنمشهد)آغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

