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حوادث

سه شنبه  18مرداد 1401
 11محرم .1444شماره 21003

قاضی ویژه قتل عمد مشهد
تشریح کرد:

ماجرای سقوط
پیرمرد از دیواره
سنگیرودخانه

عکس :اختصاصی خراسان

محل سقوط پیرمرد در کف رودخانه

سجادپور-بررسیهایمیدانیدربارهماجرایسقوط
پیرمرد کرونایی درون رودخانه (کال) بولوار آموزگار
مشهدنشانمیدهدکههیچگونهعالیمظاهریناشی
از جنایت وجود ندارد اما تحقیقات قضایی در خصوص
چگونگی و علت سقوط شبانه پیرمرد  80ساله روی
سنگفرشسیمانیرودخانهآغازشدهاست.قاضیویژه

قتلعمدمشهددرتشریحاینماجراوباردبرخیشایعات
در فضاهای مجازی به خبرنگار روزنامه خراسان گفت:
سپیدهدمپانزدهممردادودرپیگزارشرئیسکالنتری
سجادمشهدمبنیبرمرگمشکوکپیرمردیمجهول
الهویه که درون رودخانه (کال) بولوار آموزگار سقوط
کرده بود ،بالفاصله تحقیقات میدانی در بیمارستان
فارابی آغاز و مشخص شد که متوفی «محمدرضا -ص»
نام داشته و ساعت  ( 23:10چهاردهم مرداد) هنگام
بازگشت از یک مجلس عزاداری و به دلیل نامعلومی از
ارتفاع 5متریدیوارهسنگیرودخانهسقوطکردهوپس
از برخورد با سنگ فرش سیمانی جان خود را از دست
داده است .قاضی دکتر صادق صفری افزود :بررسی
های بیشتر بیانگر آن بود که پیرمرد  80ساله از روضه
خوانهایمحلیاستکهمعموالعباییقهوهایرنگبر
دوشمیاندازندوازاحترامویژهایدرمجالسعزاداری
وروضهخوانیبرخوردارهستند.

وی تصریح کرد :با حضور دکتر حسین زاده (پزشک
قانونی مشهد) بررسی های تخصصی و معاینات دقیق
پزشکینیزصورتگرفتکهآثارظاهریناشیازجنایت
وجود نداشت اما عکس برداری از ریه و دیگر معاینات
مقدماتینشاندادکهمتوفیبهبیماریکرونامبتالبوده
و شکستگی های مختلف اندام وی نیز به دلیل سقوط
از ارتفاع  5متری دیواره سنگی رودخانه است .قاضی
شعبه  208دادســرای عمومی و انقالب مشهد تاکید
کرد:درعینحالباحضورسرهنگنجفی(رئیسدایره
قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی) و کارآگاهان
جنایی ،محل سقوط این فرد نیز مورد بازبینی دقیق و
تحلیل های جنایی قرار گرفت که باز هم هیچ گونه آثار
ظاهریازوقوعجنایتعمدیبهدستنیامد.
قاضیویژهقتلعمدمشهدهمچنینخاطرنشانکرد:
تحقیقاتقضاییوپلیسیدربارهعلتوچگونگیسقوط
پیرمرددرونرودخانهادامهدارد.

نیمروی خونین!

بازداشت مردی که مقابل چشمان وحشت زده کودکان ،همسرش را کشت

پلیس ابج خواهی میلیاردی
برای آزادی گروگان  5ساله را انکام
گذاشت

توکلی -پسر بچه پنج ساله از چنگال آدم ربایان درجنوب کرمان رهایی
یافت .به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کرد:
پسربچه پنج ساله که به انگیزه دریافت ۱۷میلیارد ریــال وجه نقد از
خانوادهاش به گروگان گرفته شده بود با تحقیقات بی وقفه پلیس ظرف
 ۱۲روز آزاد شد .سردار عبدالرضا ناظری ادامه داد :دوم مرداد ماه امسال
ربودن یک پسرپنج ساله در یکی از روستاهای شهرستان جیرفت به مرکز
فوریت های پلیسی  ۱۱۰اعالم شد که با حضور ضربتی نیروهای پلیس
آگاهی در محل مشخص شد سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو ،405
این کودک را هنگامی که در کوچه مشغول بازی بوده ،ربوده اند که بالفاصله
تحقیقات پلیسی برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان در دستور کار قرار
گرفت .وی با اشاره به این که آدم ربایان پس از گذشت چهار روز ،واریز مبلغ
 17میلیارد ریال را از خانواده این کودک درخواست کرده بودند ،افزود:
ماموران پلیس با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات تخصصی در ابتدا
دو متهم مرتبط با آدم ربایی را شناسایی کردند و آنان را در یکی از شهرک
های شهر جیرفت به دام انداختند .در ادامه با تخلیه اطالعاتی این افراد و
همچنین بر اساس اقدامات تخصصی نیروهای پلیس آگاهی استان کرمان
سه متهم دیگر در دو منطقه روستایی شهرستان «عنبرآباد» شناسایی و
دستگیر شدند.
سردار«ناظری» تصریح کرد :در نتیجه این دستگیری ها هویت و محل
سکونت عامل اصلی این آدم ربایی در شهر کرمان شناسایی و در پی
دستگیری ایــن فــرد ،محل نگهداری گــروگــان در یکی از روستاهای
شهرستان کهنوج مشخص شد و بالفاصله یک تیم از ماموران پلیس آگاهی
استان کرمان به همراه مامورانی از پلیس جیرفت ،کهنوج و نیروهای یگان
ویژه عصر جمعه به این روستا اعزام و موفق شدند این پسر بچه را از دست آدم
ربایان نجات دهند .سردار«ناظری» با اشاره به همزمانی عملیات رهاسازی
این کودک با سالروز شهادت حضرت علی اصغر(ع) گفت :علت آدم ربایی
باج خواهی از این خانواده ذکر شده که تحقیقات پلیس در این زمینه با انجام
بازجویی از متهمان ادامه دارد.

حــدود
 22ضربه کارد روی
پیکر «مریم» وجود دارد و قریب به سه ساعت
از مرگ وی می گذرد.
لــوازم منزل به هم ریخته بود و ماهی تابه
حاوی تخم مرغ نیمرو نیز درون سفره پهن
شــده در کف پذیرایی قــرار داشــت که از
آخرین نیمروی خونین زوج جوان حکایت
می کرد .آثار بریدگی در کف و پشت دست
مقتوله نیز نشان مــی داد کــه او هنگام
درگیری با همسرش تالش کرده است تا با
دست خالی از خود دفاع کند.
ادامه گزارش روزنامه خراسان حاکی است:
در حالی که قاضی صفری دستورات ویژه ای
را برای رسیدگی روحی و روانی به کودکان
مقتوله صــادر می کــرد ،رونــد تحقیقاتی
پرونده تا پاسی از شب ادامه یافت و مشخص
شد که جعفر (مرد  41ساله) با یک دستگاه
خـــودروی پــژو  206بــه سمت شهرهای
جنوبی خراسان رضوی در حرکت است به
همین دلیل گروه زبده ای از کارآگاهان به
سرپرستیسرهنگولینجفی(رئیسدایره
قتل عمد آگاهی) به رصدهای اطالعاتی
پرداختند و گروه دیگری نیز به تحقیقات

ا

میدانی ادامــه دادنــد .ساعاتی بعد
جلسه کارشناسی زیر نظر سرهنگ
مــهــدی سلطانیان (رئــیــس اداره
جنایی آگاهی) آغاز و مشخص شد
متهم فراری به سوی شهرستان قاین
در حرکت است و باید اقدامات
فنی و اطالعاتی در ایــن باره
صورت گیرد .بنابراین مراتب
به قاضی اکــبــرزاده (دادستان
عمومی و انقالب قاین) اعالم
شد و این گونه با صدور دستورات
ویژه ای از سوی دادستان قاین،
نیروهای انتظامی عملیات «کمین
گــاه» را به مرحله اجــرا گذاشتند.
از سوی دیگر متهم فراری زیر چتر
اطالعاتی کارآگاهان قرار داشت و
لحظه به لحظه حلقه محاصره تنگ تر
می شد اما ناگهان متهم به قتل تغییر
مسیر داد و در حالی که یقین داشت
تا دقایقی دیگر دستگیر خواهد شد
به طرف کالنتری قاین رفت و خود را
تسلیم قانون کرد .این متهم  41ساله که
دیگر همه ماجرا را لو رفته می دید به قتل
همسرش در مشهد اقــرار کرد و در حالی
که حلقه های آهنین قانون دستانش را می
فشرد مقابل میز عدالت نشست و مدعی شد
به خاطر اختالفات خانوادگی همسرش را با
ضربات متعدد کارد آشپزخانه کشته است.
او همچنین درباره انگیزه خود از ارتکاب این
جنایت وحشتناک ادعا کرد :همسرم مدام
با گوشی تلفن سرگرم بود و در فضاهای
مجازی دوستانی پیدا کرده بود و با آن ها
ارتباط داشت که من همواره به این ماجرا
مشکوک بودم و او را سرزنش می کردم که
در نهایت نیز همه این اختالفات از گذشته
تا به حال موجب خشم ناگهانی ام شد و او را
مقابل چشمان دو فرزندم به قتل رساندم.
بنابر گــزارش روزنــامــه خــراســان ،دستور
انتقال متهم به مشهد ،از سوی قاضی شعبه
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صادر شده است و او به زودی در مشهد پای
میز محاکمه می نشیند.

عکسها :ا
ختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور -مردی که
در یک جنایت هولناک ،همسر 38
ساله اش را مقابل چشمان وحشت
زده دو فرزندش در مشهد به قتل
رسانده بود ،درحالی با هماهنگی
های قضایی و پلیسی در شهرستان
قاین بازداشت شد که صرف آخرین
تخم مرغ نیمرو در سفره شام این
جعفر رنگ آتشین به خود گرفت و
زوج ناتمام ماند.
هرچه کنار دستش قرار می گرفت
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،
به سوی همسرش پرت می کرد.
شب نهم مــرداد بود که «مریم» سفره شام
فریادهای غضب آلود و درگیری
را درون پذیرایی منزل نقلی پهن کرد و از
های ترسناک هر لحظه زیادتر
دختر و پسر کوچکش نیز خواست تا کنار
می شد به طوری که حتی لقمه
پدرشان بر سر سفره بنشینند.
نیمرو در دهان کودکان یخ زده
او تکه های نان بربری را هم با تخم مرغ
بود!
های نیمروی درون ماهی تابه داخل سفره
در ایــن هنگام صحنه دلهره
گــذاشــت امــا اخــم هــای پــدر و رفتارهای
آوری مقابل دیدگان وحشت
مادر ،دختر  13ساله و پسر  9ساله را آزار
س
ف
ره
آ
خ
زده دو کــودک قــرار گرفت.
می داد .آن ها در سکوتی تــرس آور و در
رین
شام ناتمام
پــــدر کــــارد آشــپــزخــانــه را
حالی که زیر چشمی به چهره خشمگین
اهالی روستای کاظم
بــرداشــت و بی محابا به سمت همسرش
پدر خیره شده بودند ،لقمه های کوچک
آباد را متوجه ماجرا کرد و بدین ترتیب
حمله ور شد .حاال دیگر بغض غزاله و سعید
نیمرو را در دهان می گذاشتند اما به خاطر
تلفن پلیس  110به صدا درآمد.
ترکیده بود و آن ها وحشت زده جیغ های
بغضی که گلویشان را می فشرد ،به سختی
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،
می توانستند آن را ببلعند چرا که دلهره دلخراشی می کشیدند که دل هر انسانی
با حضور ماموران کالنتری خلق آبــاد در
عجیبی بر روح و جسم کودکان مستولی به لرزه می افتاد.
خیابان شهید یــزدان پناه ،بررسی های
«غزاله» (دختر  13ساله) برادر کوچکش را
شده بود .آن ها وحشت داشتند که باز هم
مقدماتی آغــاز و مشخص شد که زن 38
به آغوش گرفت اما از تیغه خون آلود کاردی
شعله هــای مشاجره بین پــدرو مادرشان
ساله بر اثر وارد آمدن ضربات متعدد چاقو
هم می ترسید که مدام باال و پایین می رفت
زبانه کشد و درگیری هولناکی رخ دهد .در
به قتل رسیده است .لحظاتی بعد نیروهای
همین سکوت ترسناک بود که ناگهان آتش و بر پیکر مادرش فرود می آمد .خون به همه
انتظامی با حفظ صحنه جنایت ،مراتب را به
نقاطمنزلنقلیمیپاشید،
زیــر خاکستر اختالفات
قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند و
حتی دیوارها  ،مبل ،سفره،
زوج جــوان دوبــاره شعله
بدین ترتیب قاضی دکتر صادق صفری در
فـــرش ،عــروســک خرسی
ور شد و مشاجره و ناسزا
حالی به همراه گروهی از کارآگاهان ورزیده
غزاله و دیگر لــوازم خانه
فضای منزل را فرا گرفت.
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
خون آلود شده بودند .هیچ
مریم و جعفر مدت ها بود
عازم جاده کالت شد که دستورات تلفنی
کــس ص ــدای دلــخــراش و
کــه بــا یکدیگر اختالف
را برای ردیابی متهم به قتل فراری (جعفر)
جیغ های زن جوان را هم
داشتند و تا مرز طالق هم
صادر کرده بود.
نمی شنید .دقایقی بعد
پیش رفتند اما با میانجی
تصویر متهم به قتل
عقربه های ساعت حدود نیمه شب را نشان
زن جوان کنار دیوار منزل
گری اطرافیان وبه خاطر
میدادکهبررسیهایمیدانیمقامقضایی
روی زمین افتاد و در حالی که چشم به
فــرزنــدان شــان زیــر یــک سقف بــه زندگی
درباره این جنایت وحشتناک آغاز شد .ابتدا
دیدگان اشک بار و صورت خیس فرزندانش
مشترک ادامــه می دادنــد .با وجــود این ،
با اشاره مقام قضایی ،دو کودک که هنوز
دوخته بود ،نفس های آخر عمرش را می
ناسازگاری ها و کشمکش ها گاهی به طرز
وحشت زده به پیکر خون آلــود مادرشان
کشید که جعفر لباس هایش را پوشید و
وحشتناکی زندگی آن ها را به هم می ریخت
می نگریستند از اتاق خارج شدند و تحت
از خانه بیرون رفت .هنوز دقایقی از فرار
و درگــیــری ها به کتک کــاری می رسید.
حمایت مرکز مشاوره پلیس قرار گرفتند.
«جعفر» نمی گذشت که گریه های تکان
گــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی است:
تحقیقات مقدماتی بیانگر آن بود که آثار
دهنده کــودکــان ،همسایگان و برخی از
این بار نیز طولی نکشید که خشم و غضب

ختصاصی خراسان

 ۱۰کشتهدرجنون عرصگاهیتبعهغیرمجازخارجی

نزاع ودرگیری خونین در بهرمان رفسنجان منجر به قتل ۴ایرانی و ۶افغانستانی شد
توکلی  -نزاع ودرگیری خونین در بهرمان رفسنجان منجر به قتل چهار
ایرانی وشش افغانستانی شد .به گزارش خراسان ،در یک نزاع خونین و
هولناک  در حوالی چاه موتور احمدآباد شور یک تبعه افغانستانی دو نفر
از کارگران افغانی را با ضربات موتور به قتل می رساند.درادامه تعدادی
از اهالی منطقه که در محل حضور داشتند ،با ضربات چاقوی قاتل ۳۲
ساله مجروح می شوند و به قتل می رسند .با شروع این ماجرا تعداد
دیگری از اتباع افغانستانی در محل حضور مییابند و در مجموع  ۱۰نفر
به قتل میرسند .بنابراین گزارش  ،قاتل بعد از این جنایت با یک موتور
بی چراغ به سمت شهرستان انار حرکت کرده بود تا از استان کرمان
خارج شود که در «اسدآباد رهنما» رد این قاتل زده شد .وی درحالی که
خودزنی کرده بود  ،توسط عوامل انتظامی در شهرستان انار دستگیر شد
و هرچند که زخمهایش چندان عمیق نبود،پس از دستگیری برای درمان
و بازجویی به مرکز درمانی منتقل شد .این گزارش حاکی است ،دادستان
عمومی و انقالب رفسنجان آخرین وضعیت پرونده حادثه خونین مرگبار
در رفسنجان را تشریح کرد وگفت :قاتل دستگیر شده و تحت مصرف
شدید روان گردان شیشه بوده است و بازجویی های تکمیلی ادامه
دارد .قاضی ایمان شهسواری بااشاره به قتل  ۱۰نفر شامل شش
افغانستانی و چهار ایرانی بی گناه توسط یک قاتل تبعه افغانستان،
بیان کرد  :قاتل خودزنی کرده و هم اکنون در بیمارستان بستری و
تحت بازجویی است .وی ادامه داد  :این درگیری در بخش بهرمان
از توابع رفسنجان اتفاق افتاد که از همان ابتدای دستگیری متهم
 ،بازپرس ویژه قتل شهرستان رفسنجان در شهرستان انار -فاصله
 ۵۰کیلومتری از نوق رفسنجان -حضور داشته است .وی اظهار
کرد  :این حادثه عصر روز یک شنبه اتفاق افتاده است و متهم
تحت مصرف روان گردان از نوع شیشه دست به این اقدام مرگبار
زده است .این مقام قضایی گفت  :دربازجویی های اولیه،متهم
مسائل شخصی و اختالفاتی را که از قبل باتعدادی از اتباع

افغانستانی داشته ،انگیزه اصلی این جنایت ذکر کرده است .وی بیان
کرد :تمام افرادی که جان خود را دراین حادثه از دست داده اند مرد و در
بازه سنی جوان و میان سال و از افرادی بودند که در محل چاه موتورهای
کشاورزی در حال کار بوده اند  .درهمین
حال مهندس رضایی فرماندار رفسنجان
به خراسان گفت :برادر مقتول بازداشت
و مدعی شده که برادرش مشکالت روحی
و روانی داشته و ما را هم تهدید می کرده
است.وی بیان کرد :در این حادثه تلخ یک
پدر و پسر به قتل رسیدند .رحمان جاللی
مــعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار کرمان با بیان این که ضارب
از اتباع بیگانه غیرمجاز است اظهار کرد:
این نزاع وجهه امنیتی نداشته و صرفا یک
درگیری شخصی بوده است.

در امتداد تاریکی

ا

ختصاصی

خراسان

ماجرای فیلم چاقوکشی خانوادگی!
این فیلم همه چیز را به طور آشکار نشان می دهد و بی رحمی های
همسرم را به تصویر می کشد چرا که او با یک چاقو به سمت پسر
نوجوانم حمله ور شده و او را تهدید به قتل کرده است ...
به گزارش روزنامه خراسان ،این ها بخشی از اظهارات مرد میان
سالی اســت که با مراجعه به پلیس درخــواســت پیگرد قانونی
همسرش را داشت .او درباره رفتارهای خشن همسرش به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت :من و
اعظم  22سال پیش در یکی از شهرک های حاشیه مشهد ازدواج
کردیم .او دختر خاله ام بود و به دلیل همین نسبت فامیلی خیلی
زود مراسم ازدواج مان برگزار شد و زندگی مشترک مان را آغاز
کردیم اما بعد از ازدواج من با تشویق یکی از همکارانم که او نیز
مانند من در کارگاه پیراهن دوزی کار می کرد به مصرف تفننی
مواد مخدر روی آوردم .طولی نکشید که خودم یک مغازه پیراهن
دوزی راه اندازی کردم و به قول معروف زندگی ام روی ریل افتاد.
در این سال ها و در حالی که صاحب دو فرزند شده بودیم من به
یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم .اگرچه اعظم نیز در خانه لوازم
تزیینی درست می کرد و کمک خرج خانه بود اما از هشت سال قبل
اختالفات ما شروع شد و شدت گرفت چرا که من فقط به فکر تهیه
مواد مخدر بودم و از خانواده ام غفلت کردم .اختالفات ما به حدی
رسید که چندین بار تا مرز طالق پیش رفتیم اما باز هم با میانجی
گری بزرگ ترها به زندگی مشترک مان ادامه دادیم .خالصه از سه
سال قبل من که در بن بست اعتیاد قرار گرفته بودم باالخره مسیر
درست زندگی را پیدا کردم و اعتیادم را کنار گذاشتم ولی باز هم
روابط سرد ما ادامه یافت تا جایی که دودستگی در خانواده ما به
وجود آمد .دخترم طرفدار مادرش شد اما پسرم از من حمایت می
کرد به گونه ای که درگیری خواهر و برادر نیز ما را به جان یکدیگر
می انداخت .این رفتارها به جایی رسید که همسرم با چاقو به پسرم
حمله ور شده و او را تهدید به قتل کرده است.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است به دنبال اعالم شکایت این
مرد میان سال با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی
(رئیس کالنتری طبرسی شمالی) اعظم نیز به کالنتری دعوت
شد و در حالی که حیرت زده به فیلم چاقوکشی می نگریست
درباره این ماجرا گفت :اگرچه من و همسرم به دلیل اعتیادش
اختالفاتی با یکدیگر داشتیم و بین فرزندان مان نیز دودستگی به
وجود آمده بود ولی قرار گذاشتیم تا روزی که صیغه طالق جاری
نشده است زیر یک سقف زندگی کنیم .در این میان وقتی همسرم
اعتیادش را ترک کرد اختالفات ما حادتر شد چرا که او به بهانه
کمک به زنان معتاد با آن ها ارتباط صمیمانه تری برقرار می کرد.
«قادر» درحالی مدعی بود که فقط قصد دارد برخی از زنان معتاد
را از این منجالب بیرون بکشد که با یکی از آن ها چندین ساعت
به صورت تلفنی گفت وگو می کرد یا با یکدیگر به بیرون از شهر
می رفتند .زمانی که به او اعتراض می کردم رفتارش با یک زن
مطلقه جوان درست نیست کتکم می زد و مرا از خانه ای بیرون می
انداخت که با هزاران سختی و بدبختی در دوران اعتیادش خریده
بودیم .در این شرایط دخترم که رنج و سختی های مرا دیده بود به
طرفداری از من پدرش را سرزنش می کرد اما پسرم به دلیل قول
خرید موتورسیکلت به حمایت از پدرش برمی خاست .این موضوع
باعث شد خواهر و برادر نیز مقابل یکدیگر قرار بگیرند .پسرم
حمید نیز مرا اذیت می کرد تا پدرش برای او موتورسیکلت بخرد.
تا این که چند روز قبل حمید به حمام رفت تا دوش بگیرد ولی
در همین زمان دخترم نیز به خاطر آورد که لباسش را در حمام
جا گذاشته است ولی پسرم اجازه نداد او از رختکن حمام لباس
هایش را بردارد .همین موضوع به درگیری بین آن ها انجامید و
حمید بعد از خروج از حمام با چوب چند ضربه به پای خواهرش
زد و سپس روی مبل نشست و با گوشی تلفنش مشغول شد .من
هم که در آشپزخانه درحال پوست کردن سیب زمینی و بادمجان
بودم چاقو به دست به پذیرایی آمدم و در حالی که دستم را به
عنوان هشدار تکان می دادم مانند خیلی از مادران دیگر به پسرم
گفتم اگر یک بار دیگر خواهرت را اذیت کنی ،تو را می کشم و
ادامه دادم تو به طرفداری از پدرت تا این اندازه مرا اذیت می کنی
درحالی که من تو را به دنیا آورده ام و ...
این درحالی بود که پسرم با خونسردی روی مبل نشسته بود و از
من فیلم می گرفت تا آن را به پدرش بدهد .اکنون نیز همسرم با
همین ترفند از من شکایت کرده است و ...
بنابر گزارش روزنامه خراسان بررسی های کارشناسی درباره این
ماجرا توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

