حوادث

8

پنج شنبه  13مرداد 1401
 6محرم .1444شماره ۲1002

عامل جنایت اعرتاف کرد

ا

قتل باجناق زیرچر خهایخودرو!

عکسها اختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور – جــوانــی که
باجناق خود را زیر چرخهای خــودرو به
قتلرساندهبود،درحالیپسازیکسال
فرار با دستورات ویژه قضایی بازداشت
شدکهمدعیبودقصدقتلباجناق(برادر
ناتنی)خودشرانداشتهاست.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،
خـــرداد ســال  99بــود کــه در روزهــای
کــرونــایــی ،جشن عــروســی در یکی از
تاالرهایمنطقهخینعربمشهدبرگزار
شد .در اثنای شادمانی و سرور مهمانی
که بیشتر آ نهــا تبعه خارجی بودند،
ناگهان مردی به سوی یک دستگاه پراید
سفید رنگ دوید که در آن سوی خیابان
در حال دور زدن بود .راننده جوان پراید
نیز وقتی برادر ناتنی خودش را دید که با
چهرهای خشمگین به سمت او حمله ور
شده است ،پدال گاز را فشرد اما «فیض
محمد» که باجناق راننده پراید نیز بود،
به جلوی خــودرو پرید و ناگهان بر اثر
برخورد با خودرو روی زمین افتاد« .علی
– ح» (راننده  30ساله) نیز بدون توجه
به این ماجرا همچنان بر سرعت خودرو
اف ــزود بــه گــون ـهای کــه پیکر خــون آلــود
«فیض محمد» زیر چرخها و سپر خودرو
کشیده میشد تــا ایــن کــه پــس از طی
مسافتی ،پیکر زخمی جوان  28ساله

به یک دستانداز کف خیابان گیر کرد
و خودرو متوقف شد .در این حال راننده
پراید از پشت فرمان بیرون پرید و با کمک
دیگر مهمانان و شــاهــدان ایــن صحنه
وحشتناک ،پیکر غــرق در خــون بــرادر
ناتنی راننده را در حالی از زیر چرخهای
خودرو بیرون کشیدند که امکان حرکت
پــرایــد وجــود نــداشــت و آنهــا بــه ناچار

و بــرادر ناتنی متهم فــراری ،پروندهای
در شعبه  211دادســــرای عمومی و
انقالب مشهد (ویژه جنایی) تشکیل شد
و بدین ترتیب تحقیقات پلیسی با صدور
دستورات محرمانهای از سوی قاضی
«محمود عارفی راد» بــرای شناسایی
مخفیگاه راننده پراید ادامه یافت .اگر
چه چندین نفر با هماهنگی مقام قضایی
بازداشت شدند
امــا پیگیر یها
نــشــان مــیداد
کـــــــه مـــتـــهـــم
فــراری در یکی
از شــهــرهــای
افــغــانــســتــان
مــخــفــی ش ــده
است .در حالی
که بررسیهای
تـــخـــصـــصـــی
از طــــریــــق
قــانــونــی بــرای
دستگیری وی
ادامه داشت ،گروه ویژهای از کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضــوی نیز با راهنماییهای سرهنگ
کارآگاه جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
آگــاهــی) بــه ردزنـــیهـــای اطــاعــاتــی
پرداختند تــا او را بــه شیوه پلیسی به
مشهد بکشانند .به گــزارش روزنامه
خراسان ،پس از گذشت حدود یک سال
از این ماجرا ،باالخره نقشههای زیرکانه
کارآگاهان وارد مرحله جدیدی شد و
آنها موفق شدند از طریق فعالیتهای
اطالعاتی و پلیسی متهم را به ایــران
بکشانند اما او باز هم به تهران رفت تا از
چشم تیزبین پلیس دور بماند .در همین
حال کارآگاهان اوضــاع را عادی جلوه
دادند به طوری که بستگان وی در تماس
با متهم فراری چنین وانمود میکردند
که پرونده راکد شده است و کسی این
جنایت را پیگیری نمیکند! طولی
نکشیدکهمتهمواردمشهدشداماقبلاز
آن که کارآگاهان عملیات دستگیری وی

خــودرو را از کف خیابان بلند کردند
تا بتوانند پیکر مذکور را از زیر چر خها
خارج کنند .گزارش اختصاصی روزنامه
خراسان حاکی است ،در این شرایط و
برای جلوگیری از جنایتی دیگر ،تعدادی
از مهمانان «علی – ح» (راننده
پــرایــد) را کــه عــاوه بــر بــرادر
ناتنی ،باجناق جوان مصدوم
نیز بود به درون تاالر بردند و
سپس بــا نیروهای امــدادی
تماس گرفتند .دقایقی بعد
با انتقال پیکر زخمی فیض
محمد به مرکز درمانی ،این
مــهــمــانــی رنـــگ غــم بــه خــود
گرفت اما حدود  10روز بعد
از این ماجرا بود که جوان 28
ساله به خاطر عــوارض ناشی
از این صحنه جنایت بار جان
سپرد و متهم نیز به افغانستان
گریخت .بنابر گزارش روزنامه
خراسان ،در پی مرگ باجناق

کالهبرداریباتبلیغتورهایزیارتیجعلی
توکلی  -فردی که با درج تبلیغات
دروغین در فضای مجازی از متقاضیان
تــــورهــــای زیــــارتــــی کـــاهـــبـــرداری
م ـیکــرد،دســتــگــیــر شــد.بــه گـــزارش
خــراســان،رئــیــس پلیس فتای استان
کرمان درایــن بــاره بیان کرد:فردی با
مراجعه حضوری به این پلیس اعالم کرد
که پس از مواجهه با تبلیغ یک تور زیارتی
شش روزه به مشهد مقدس در واتس آپ
با فرد آگهی دهنده تماس گرفته و پس از
هماهنگیهای الزم مبلغی را برای رزرو
تمام اعضای خانوادهاش واریز کرده اما
در زمان اعزام به مکان اعالمی و ساعات
زیادی معطلی هیچ خدماتی دریافت
نکرده است و متعاقب آن متوجه میشود
از آنهـــا کــاهــبــرداری ش ــده اســت.

سرهنگ رضایی افزود :با تالش مأموران
پلیس فتا و بررسیهای تخصصی ،متهم
مرتبط با این کالهبرداری در استان
کرمان شناسایی شد و به چنگ قانون
افتاد.
وی گفت:با تحقیقات کارشناسان
پلیس فتا مشخص شــد ،ایــن متهم با
درج تبلیغات دروغین در بستر فضای
مجازی به ویژه شبکههای اجتماعی
مبنی بر سفر به اماکن مذهبی با ارائه
خدماتی دروغین و قیمت پایینتر از
عرف تعیین شده برای فریب متقاضیان
اقــدام میکرده است و پس از دریافت
مبالغی تحت عنوان بیعانه یا تسویه
حساب قبل از اعزام به سفر ،پاسخ گوی
تعهدات خود نبوده است.این مسئول

انتظامی با بیان این که هرچند متهم
به همراه پرونده تحویل مقام قضایی
شد،افزود :کم نیستند تورهای زیارتی
و سیاحتی قالبی که از طریق فضای
مجازی اقدام به کالهبرداری از افراد
میکنند.
رئیسپلیسفتایاستانکرماندرپایان
به افرادی که قصد عزیمت به مسافرت را
دارند ،توصیه کرد :کلیه تورها و خدمات
آ نها را از مراکزی که مجوزهای الزم
در زمینه گردشگری دارند ،تهیه کنند
و حتی االمکان با مراجعه حضوری به
آژان ـسهــای مسافرتی و شرکتهای
معتبر ،اقدام به رزرو تور مسافرتی کنند
و به هیچ عنوان فریب تخفیفات ویژه
فضای مجازی را نخورند.

ختصاصی خراسان

را آغاز کنند ،او به خاطر قتل
باجناقش دچار عذاب وجدان
شدیدی شد و در حالی که به
ســوی پلیس آگاهی حرکت
میکرد ،حلقههای قانون بر
دستانش گره خورد.
ادامــــــه گــــــزارش روزنـــامـــه
خراسان حاکی است« ،علی
– ح» که دیگر بسیار پشیمان
شرح جنایت در حضور قاضی عارفی راد
بــه نظر میرسید در حضور
قاضی «عــارفــی راد» لــب به
نگاه میکرد .هنوز دور کامل با خودرو
اعــتــراف گشود و به قتل بــرادر ناتنی
نزده بودم که ناگهان به سمت من حمله
(باجناق) خــودش اقــرار کــرد .او که به
ور شد و من در همان حین چاقویی را
محل وقوع جنایت هدایت شده بود ،در
هم در دستش دیدم که خیلی ترسیدم.
برابر دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از
به همین دلیل پــدال گاز را فشردم تا
تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی گفت:
از صحنه فــرار کنم ولــی او خــودش را
پدرم دو زن داشت و فیض محمد برادر
روی کاپو تانداخت که بعد هم به زیر
ناتنیام بود ولی ما با دو خواهر ازدواج
چرخ پراید افتاد اما من همچنان پدال
کردیم و این گونه با هم باجناق هم شدیم
گاز را میفشردم چون ترسیده بودم و
ولی از مد تها قبل اختالفات شدید
استرس داشتم.متهم اینپروندهجنایی
خانوادگی بین ما شروع شد تا حدی که
ادام ــه داد :پــس از طــی مسافتی
فکر میکردیم او اموال پدرمان را
دیگر خــودرو حرکت نکرد و من
ربوده است و به همین دلیل مدام
از پشت فرمان پایین آمــدم که
با یکدیگر مشاجره و درگیری
دیدم باجناقم زیر سپر افتاده
داشــتــیــم تــا ایــن کــه روز حادثه
است .خودرو را با چند نفر
( )99.3.26مجلس عروسی
دیگر از زمین بلند کردیم
یکی از بستگانمان در منطقه
تا پیکر فیض محمد را خارج
خین عرب مشهد برگزار شد
کنیم .بعد از آن هم تعدادی
و مرا هم به جشن عروسی در
از مهمانان مرا به درون تاالر
تــاالر دعــوت کردند ولــی من
بردند و زمانی که فهمیدم او
به خاطر ایــن که میدانستم
جان خودش را از دست داده
احتمال درگیری وجــود دارد،
است به افغانستان گریختم
قصد رفتن به مجلس عروسی را
و....
نداشتم اما با اصرار اطرافیان
بــه گــــزارش اختصاصی
به ناچار عازم عروسی شدم.
روزنامه خراسان ،تحقیقات
آن روز مقداری آب معدنی،
بیشتر دربـــاره ادعــاهــای
شیرینی و دیگر ل ــوازم را به
متهم با صــدور دستورات
سالن مخصوص بانوان بردم
ویــــژ های از س ــوی قاضی
تا در آن جا توزیع کنند ولی
شــعــبــه  211دادســــرای
زمانی که از تــاالر بیرون آمدم
عمومی و انقالب مشهد و
و ســوار پراید شدم ناگهان فیض
توسط سروان منفرد (افسر
محمد (برادر ناتنی و باجناقم) را
پرونده) آغاز شده است.
در آن سوی خیابان دیدم که به من

۳هزاررسقتازمنازلکرماندر ۴ماه!
کرمانی  -طی یک سال گذشته حدود
 ۷هـــزار ســرقــت از مــنــازل در کرمان
رخ داده اســت که ۳ه ــزار فقره از این
سرقتهادر۴ماهگذشتهبود.بهگزارش
خراسان ،فرماندهی انتظامی استان
کرمان درنشست هماندیشی شورای
هماهنگی با مدیران و روســای بانکی
این استان اظهار کرد :سرقت از بانک
در دنیا یکی از سرقتهای کالنی است
که احساس امنیت را به شــدت تحت
تاثیر خود قرار میدهد.سردار ناظری
ادامه داد :پلیس به عنوان تامین کننده
امنیت در حفظ اموال مردم ،وظیفه دارد
واینازوظایفمشترکمدیرانوروسای
سیستمهای بانکی با پلیس است.این

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مقام ارشد پلیس ،یکی از موضوعات و
دغدغههای پلیس را حفظ صندوقهای
امــانــات و خــودروهــای حمل پــول ذکر
کــرد و گــفــت :طــی یــک ســال گذشته
۷هزار سرقت از منازل در کرمان انجام
شــده که ۳هــزارفــقــره از ایــن سرقتها
مربوط به  ۴ماه گذشته است .وی بیان
کــرد :وقتی جرمی اتفاق میافتد و با
مال باخته صحبت میکنید میگوید ما
اصالفکرشرانمیکردیمکهاینسرقت
اتفاقبیفتد .ویگفت:وقتیکهسرقتی
انجام میشود مال باختگان روز بعد به
دنبال ایمنی و ایمن کردن مکان سرقت
میروند و میتوان این خالءها را با باال
بردنآموزشپرکرد.
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چالشی برای اخاذی!
روزی که سرگروه یک کانال تلگرامی دوستانه چالشی به راهانداخت تا خانمها
تصاویر بدون آرایش خودشان را در گروه به اشتراک بگذارند ،هیچ گاه تصور
نمیکردم که در چنین مخمصه عجیبی گرفتار میشوم و....
به گزارش روزنامه خراسان ،اینها بخشی از اظهارات زن  26سالهای است
که با چهر های نگران و افکاری پریشان وارد کالنتری احمدآباد مشهد شده
بود .این زن جوان در حالی که بیان میکرد ،مخمصهای عجیب گریبان گیرم
شده است و در معرض یک رسوایی بزرگ قرار دارم ،اشک ریزان به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری توضیح داد :در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم
و تنها یک خواهر کوچکتر از خودم دارم اما پدرم که کارمند بود ،افکار بسیار
سخت گیرانهای داشت به طوری که اجازه نمیداد به تنهایی از منزل بیرون
بروم یا پوشش دلخواه خودم را داشته باشم .او حتی دوستانم را زیر نظر داشت و
اجازه نمیداد با کسانی معاشرت کنم که افکار و عقاید مخالف پدرم را داشتند.
خالصه از  15سالگی خواستگارانی به منزل ما میآمدند تا این که باالخره در
 18سالگی با پسر یکی از دوستان صمیمی پدرم ازدواج کردم .به خاطر همین
آشنایی خیلی زود مراسم و سنتهای ازدواج برگزار شد و من و «محمد» زندگی
مشترکمان را در حالی آغاز کردیم که من همچنان به تحصیل ادامه میدادم.
در سالهای آغازین زندگی مشترک اوضاع بسیار خوبی داشتیم و همواره در
سفر بودیم و به تفریح و خوش گذرانی میپرداختیم اما آرام آرام فضای مجازی
بین من و همسرم فاصلهانداخت« .محمد» در بسیاری از شبکههای اجتماعی
عضو شده بود و چندین گروه تلگرامی را نیز هدایت میکرد .او چند فروشنده
برای فروش کاالهای آرایشی و بهداشتی استخدام کرده بود و خودش سرگرم
فضاهای مجازی بود به طوری که دنبال کنندههای زیادی داشت و همه اوقاتش
را با گوشی سپری میکرد .اعتراضهای من نیز فایدهای نداشت تا این که پسرم
به دنیا آمد و من بیشتر کمبود محبتهای همسرم را احساس میکردم .در این
میان یک روز من هم از سر بیکاری گوشی تلفن را به دست گرفتم و مشغول
وبگردیهای بی هدف شدم .باالخره سر از کانالی درآوردم که حاوی مطالب
جذاب و سرگرمی و لطیفه بود .این کانال اعضای زیادی داشت و من هم به خاطر
سرگرمی در آن عضو شدم .گاهی به مطالب آن کانال واکنش نشان میدادم
و گاهی نیز موضوعات مناسب را تایید میکردم به طوری که کم کم به یکی از
اعضای فعال گروه تبدیل شدم و در چالشهایی که به اشتراک گذاشته میشد،
شرکت میکردم .در این میان با سرگروه کانال تلگرامی که پسر جوانی به نام
«مهرزاد» بود درباره موضوعات کانال یا فعالیت برخی از اعضا گفتوگو میکردم.
به گونهای که برخی از نظراتم را نیز به طور شخصی و در پیام رسان خصوصی با او
در میان میگذاشتم .به طوری که در مدتی کوتاه کامال به خصوصیات اخالقی و
روحیات یکدیگر آشنا شده بودیم .در همین روزها دو نفر دیگر از دوستان دوران
دبیرستانم را نیز پیدا کردم که در همین کانال عضو بودند و ما همه مطالب
یکدیگر را تایید (الیک) میکردیم .سرگروه کانال نیز متوجه شده بود که ما سه
نفر دوست صمیمی هستیم .خالصه عضویت در این کانال تلگرامی مرا درگیر
خودش کرده بود و دیگر کامال از همسرم فاصله گرفته بودم و به او توجهی نداشتم
تا این که مدتی بعد مهرزاد چالشی در گروه به راهانداخت که خانمهای عضو،
تصاویری بدون آرایش از خودشان را به اشتراک بگذارند تا اعتماد به نفس آنها
سنجیده شود .من هم با آن که هیچ گاه در چنین چالشهایی شرکت نمیکردم
اما وسوسه شدم تا زیباییام را به رخ دیگران بکشم .با آن که عکسی کامال محجبه
از خودم در گروه به اشتراک گذاشتم اما خوب میدانستم که این رفتار با افکار
و اعتقادات خانوادهام سازگاری ندارد .چند ساعت بعد مهرزاد وارد پیام رسان
خصوصیام شد و پس از گفتوگو درباره موضوعات اعتقادی ناگهان تهدیدم
کرد که اگر مبلغ یک میلیون تومان به او نپردازم ،تصاویرم را برای پدرم ارسال
میکند .با آن که عکسها خصوصی و زننده نبود اما دلهره عجیبی داشتم چرا که
روحیات خانوادهام را به خوبی میشناختم .مهرزاد هم که با این روحیات و اخالق
پدرم آشنا شده بود و خط قرمزها را میدانست ،بر خواستهاش پافشاری کرد چرا
که او اطالعاتی را نیز درباره من و خانوادهام از دوستان دیگرم کسب کرده بود
و آنها نیز بدون توجه به عواقب این کار سیر تا پیاز زندگی مرا در اختیار مهرزاد
گذاشته بودند به طوری که او حتی به دوستانم نیز درباره انتشار عکسهای
من هشدار داده بود .باالخره برای فرار از استرس و نگرانیهای زیاد و با توصیه
دوستانم یک میلیون تومان به حساب مهرزاد واریز کردم تا او هم عکسهای
مرا پاک کند ولی هر چه پیام میدادیم که پول واریز شده است اما از پاک کردن
عکسها خبری نبود تا این که مهرزاد دوباره تقاضای دو میلیون تومان کرد و قول
داد حتما عکسها را پاک میکند .بسیار پریشان بودم به طوری که همسرم نیز به
من مشکوک شده و نگرانم بود .در این شرایط به ناچار دو میلیون تومان دیگر به
حساب او واریز کردم ولی دقایقی بعد درخواست پنج میلیون تومان کرد به همین
دلیل اشک ریزان به کالنتری آمدم تا...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است ،با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد علی
عسکری (رئیس کالنتری احمدآباد مشهد) بررسی کارشناسی و روان شناختی
این پرونده در حالی به مشاوران زبده کالنتری سپرده شد که ردزنیهای پلیسی
برای دستگیری مهرزاد نیز آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

