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ختصاصی خراسان

ا

روز گذشته اب قتل یک زن جوان در مهشد رخ داد

در امتداد تاریکی

جنایتمهاجممسلحمقابلدیدگان 3کودک!

درگیریبررستصاحب
موتورسیکلتبهجنایتانجامید

سجادپور -جوان  30ساله ای با ضربات چاقوی افراد
ناشناس در مشهد به قتل رسید.به گزارش اختصاصی
روزنامه خراسان ،این حادثه بامداد پنج شنبه گذشته
زمانیلورفتکهکارکنانبیمارستانشهیدهاشمینژاد
مشهد خبر مرگ جوانی را به پلیس گزارش دادند که با
ضرباتچاقومجروحشدهوتوسطاورژانسبهبیمارستان
انتقالیافتهبود.عقربههایساعت 4بامدادرانشانمی
دادکهقاضیویژهقتلعمدمشهدعازمبیمارستانشدو
بهتحقیقدراینبارهپرداخت.بررسیهایقضاییحاکی
از آن بود که مرد  30ساله مجهول الهویه را نیروهای
اورژانس از خیابان رسالت 120به مرکز درمانی منتقل
کرده اند.ادامه بررسی ها با حضور کارآگاهان اداره

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل درگیری
کشید و بدین ترتیب با دستورات ویژه قاضی «محمود
عارفی راد» شناسایی عامل یا عامالن جنایت به صورت
میدانی ادامه یافت.تحقیقات کارآگاهان که با نظارت
سرهنگ سلطانیان (رئیس اداره جنایی آگاهی) همراه
بودنشاندادکهچندجوانبهخاطرتصاحبیکدستگاه
موتورسیکلت با یکدیگر درگیر شده اند که در این میان
جوانی 30ساله با ضربات چاقو به سروسینه کشته شده
است .ساعاتی بعد با شناسایی هویت مقتول ،بررسی
های پلیس با راهنمایی های قضایی برای دستگیری
عامالن این درگیری مرگبار در حالی آغاز شد که هویت
نزاعکنندگاننیزبارصدهایاطالعاتیپلیسلورفت.

عکس اختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور-مردمسلحیکهوارد
یک منزل مسکونی نقلی در مشهد شده بود با
شلیک سه گلوله ،زن جوان را در برابر دیدگان
فرزندانش به قتل رساند و متواری شد.
به گــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،
این جنایت وحشتناک صبح روز گذشته در
خیابان طبرسی  58هنگامی رخ داد که
مــردی حــدود  40ساله از بــاالی در حیاط
وارد یک منزل مسکونی نقلی شد و از پسر
 13ساله ای که داخل حیاط بود خواست
مادرش را صدا بزند .در این لحظه ناگهان
مادر نوجوان پشت پنجره آمد تا با آن مرد آشنا
صحبت کند ولی او ناگهان اسلحه کلت را
بیرون کشید و گلوله ای به دست زن جوان
شلیک کرد.
وقتی زن جوان از ترس به داخل حمام منزل
گریخت ،فرزندان او نیز وحشت زده به درون
اتاق خواب فرار کردند .دختر  15ساله و پسر
 13ساله در حالی جیغ می کشیدند و گریه
می کردند که برادر  5ساله آن ها نیز داخل
اتاق بود .مهاجم مسلح محکم به در منزل

می کوبید و باالخره در برابر چشمان از حدقه
بیرون آمده کودکان ،در پذیرایی را گشود و به
طرف حمام رفت ،زن جوان التماس می کرد
که او را نکشد.
فــرزنــدان او نیز به دســت و پــای مــرد مسلح
افتاده بودند و ملتمسانه اشک می ریختند و
گریهکنانجیغمیکشیدندتامردخشمگین
دوباره شلیک نکند اما مرد بی رحم همچنان
در حالی که گلوله در سالح گیر کرده بود باز
هم آن را مسلح کرد و مقابل چشمان وحشت
زده کودکان ،قفسه سینه زن جوان را هدف
گرفت و دو گلوله دیگر به پیکر زن جوان
شلیک کرد.
بــا ایــن شلیک هــای مــرگــبــار ،زن آخرین
نفس هایش را کشید و داخــل حمام جان
سپرد .با فرار مهاجم مسلح از منزل مسکونی،
دو کودک  13و  15ساله خود را روی جسد
خون آلود مادرشان انداختند تا شاید او را
از مــرگ نجات دهند ولــی کــاری از دست
شان ساخته نبود .فرزندان زن جوان با سر
و وضعی خون آلود ،گریه کنان همسایگان

را خبر کردند و بدین ترتیب ماجرا به پلیس
 110گزارش شد .چند دقیقه بعد گروهی
از نــیــروهــای تجسس کــانــتــری طبرسی
شمالی به فرماندهی سرگرد جواد یعقوبی
(رئیس کالنتری) عازم محل جنایت شدند و
با مشاهده این صحنه وحشتناک ،بی درنگ
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع
دادنــد .طولی نکشید که با حضور قاضی
«محمود عارفی راد» و کــارآگــاهــان اداره
جنایی پلیس آگاهی خــراســان رضــوی در
خیابان نیک خلق  ، 9بررسی های قضایی در
این باره آغاز شد.
دختر  15ساله مقتول به مقام قضایی گفت:
مهاجم مسلح «اصغر» نام دارد و از دوستان
قدیمی پدرم است که به منزل ما رفت و آمد
داشت اما از مدتی قبل اختالفات خانوادگی
بین مادرم و او به وجود آمده بود به طوری که
دیگر مادرم اجازه نمی داد آن مرد به خانه ما
بیاید .اما امروز صبح وقتی در حیاط به صدا
درآمد ،برادر کوچکم در را گشود و بالفاصله با
دیدن «اصغر» در را بست .دوست پدرم فریاد

زد که در را باز کنیم ولی چون مــادرم به ما
سپرده بود او را به خانه راه ندهیم ،برادرم در
حیاط را باز نکرد .در این هنگام او از باالی در
به داخل حیاط کوچک منزل پرید و زمانی که
مادرم پشت پنجره آمد شلیک کرد و بعد هم
به داخل حمام رفت و بدون توجه به التماس
های ما ،مادرم را با شلیک تیر به قتل رساند.
ادامه گزارش اختصاصی روزنامه خراسان
حاکی اســت :بررسی های نامحسوس که
با دستور قاضی عارفی راد توسط گروهی
از کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی
سرهنگ نجفی (رئیس دایــره قتل عمد)
آغاز شده بود ،نشان داد که «اصغر» (مهاجم
مسلح) از اهالی روستایی است که مقتوله
و شوهرش در آن جا زندگی می کردند و با
یکدیگر ارتباط داشتند.
بــا انتقال جسد زن  35ساله بــه پزشکی
قانونی،تحقیقاتپلیسبادستوراتمحرمانه
قــاضــی شعبه  211دادســــرای عمومی و
انقالب مشهد برای دستگیری قاتل مسلح
آغاز شد.

فریب در النه مجردی!

قاضی عارفی راد هنگام تحقیق در صحنه جنایت

دزدیدرقالبگدایی 8مزنل
راخایلکرد!

فــرمــانــده انتظامی شهرستان مــانــه و سملقان از
دستگیری سارق منزل و مغازه که در پوشش متکدی
اقدام به شناسایی و سرقت اماکن خصوصی میکرد،
خبر داد.بــه گــزارش ایسنا،سرهنگ مهدی مهران
فر گفت :در پی وقــوع چند فقره سرقت از منازل و
مغاز ههای شهر آشخانه موضوع با جدیت در دستور
کار مأموران تجسس کالنتری  ۱۱این شهرستان قرار
گرفت.
وی افــزود :در بررسیهای اولیه مأموران به یک نفر
متکدی در شهر که با مراجعه به منازل و مغاز هها
اقــدام به گدایی میکرد مشکوک شدند و سپس در
حین سرقت منزل وی را دستگیر کردند.فرمانده

انتظامی شهرستان مانه و سملقان خاطرنشان کرد:
ســارق با رفتن به در منازل در پوشش متکدی پس
از شناسایی اماکن ،در یک فرصت مناسب از آن ها
سرقت می کرد که با هوشیاری مأموران دستگیر شد و
در بازجوییهای تخصصی به  ۸سرقت مشابه اعتراف
کرد و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی
شد.سرهنگ مهران فر گفت :یکی از راههای سارقان
برای سرقت از اماکن خصوصی شناسایی محل سرقت
در پوشش متکدی است و از شهروندان میخواهیم
ضمن هوشیاری و مراقبت ،در صورت مشاهده هرگونه
مورد مشکوک در این باره بالفاصله از طریق سامانه
تلفنی  ۱۱۰پلیس را در جریان قرار دهند.

با دستگیری عامالن جنایت مشخص شد

زورگیرهارانندهتاکسیاینترنتیراکشتند

ختصاصی خراسان

ا

دزدان مخوف  6روز با جسدی در صندوق عقب خودرو تردد می کردند!

سجادپور -زورگیرانی که برای سرقت خودروی تیبا ،
راننده میان سال تاکسی اینترنتی را به قتل رسانده بودند
با تالش شبانه روزی کارآگاهان و صدور دستورات ویژه
قضایی در چنگ عدالت گرفتار شدند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،پانزدهم مرداد
بود که خانواده یک راننده میان سال با مراجعه به پلیس
اعالم کردند پدرشان برای مسافرکشی با خودروی تیبا از
منزلخارجشدهودیگربازنگشتهاست.درپیدریافتاین
خبر بررسی های تخصصی کارآگاهان در دایره مفقودی
های پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز و مشخص شد
که خــودروی مذکور در شهر تردد کرده است .با همین
سرنخ مهم ،بررسی ها وارد مرحله عملیاتی شد و باالخره
کارآگاهان با راهنمایی های تجربی قاضی «محمود
عارفی راد» به ردزنــی خــودرو پرداختند چرا که دیگر
تحقیقات نامحسوس از وقوع یک جنایت خبر می داد.
در همین زمــان بود که فرزندان راننده نیز خــودروی
پدرشان را هنگام تردد در شهر مشاهده کرده و با چوب
و چماق به فردی که پشت فرمان بود حمله ور شده بودند

تصویر اختصاصی خراسان از محل دفن جسد

اما آن جوان از چنگ آن ها گریخته بود .طولی نکشید
که کارآگاهان جوان  25ساله ای را در بولوار رسالت
مشهد دستگیر کردند و به بازجویی از وی پرداختند .این
جوان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به قتل راننده

اعتراف کرد و گفت :من و برادر بزرگ ترم دچار مشکالت
مالی بودیم که تصمیم گرفتیم یک خودرو سرقت کنیم.
به همین دلیل با پیشنهاد مبالغ باال ،راننده را به مکانی
خلوت بردیم و با وارد آوردن ضربات چاقو از او خواستیم تا

کارت های عابر بانک خودش را به ما بدهد اما او دو کارتی
را داد که مبالغ زیادی نداشت.سپس برادرم برای گرفتن
رمز یک کارت دیگر که احتمال می رفت پول بیشتری
در آن حساب باشد ،راننده را شکنجه کرد،من طنابی
را به دستش دادم و او هم آن مرد حدود  55ساله را خفه
کرد .بعد جسد را در صندوق عقب گذاشتیم و چند روز
به دنبال مکانی می گشتیم تا از شر جسد رها شویم که
پیدا نمی کردیم .به ناچار با خرید بیل و کلنگ جسد را در
انتهای بولوار رسالت دفن کردیم .گزارش اختصاصی
روزنامه خراسان حاکی است :با کشف جسد ،در حضور
قاضی «عارفی راد» ،تحقیقات قضایی برای دستگیری
بــرادر فــراری متهم آغاز شد و این زورگیر جوان هم که
حدود  29سال دارد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا
این که روز گذشته او نیز در شهرستان زابل ردزنی شد
و به دام افتاد .سپس با هماهنگی های قضایی از سوی
قاضی شعبه  211دادســرای عمومی و انقالب (ویژه
پرونده های جنایی) قرار شد متهم مذکور به زودی به
مشهد منتقل شود.

زینکهشوهرشرابهقتلرساندوپخت!
زنجوانتبعهافغانستانکهازخیانتهایشوهرشخستهشدهبود،
او را با ضربه چاقو کشت و جسدش را تکه تکه کرد .متهم به قتل قصد
داشت با پختن جسد در دیگی ،آن را ازبینببرد که ناکام ماند .متهم
به قتل ۲۲ساله با دستور قضایی در بازداشت بهسر میبرد و امیدوار
است بتواند با پرداخت دیه رضایت اولیایدم را جلب کند و نزد دختر
پنجسالهاش برگردد .به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده از
چندیقبلوباتماسزنیباپلیساسالمشهرآغازشد.اینزنباحالتی
هراسان اعالم کرد که متوجه بوی بدی از خانه همسایهمان شدم که
به مشام میرسید .به موضوع مشکوک شدم و به مقابل خانهشان
رفتم .زن همسایه وقتی مرا دید ،شروع به گریه کرد و راز هولناکی را
فاش کرد .او شوهرش را کشته و بعد از تکهتکه کردن جسدش ،در
حال پختن آن در دیگی بود اما عذابوجدان باعث شد از من بخواهد
با پلیس تماس بگیرم.پس از این تماس ،تیمی از کارآگاهان پلیس

آگاهی اسالمشهر همراه بازپرس کشیک قتل در محل جنایت در
منطقهگلشناسالمشهرحاضرشدند.آنهاباورودبهاینخانهباآثار
خون روی دیوار و فرش روبهرو شدند .زن جوان تبعه افغانستان نیز
وحشتزده در گوشه اتاق نشسته بود .کارآگاهان در بررسی خانه با
جسد تکهتکهشده مردی روبهرو شدند که بخشی از بدنش در دیگی
روی اجاق گاز قرار داشت اما از سر مقتول اثری نبود .با بررسیهای
مقدماتیبقایایجسدبادستورقضاییبهپزشکیقانونیمنتقلشد
و زن ۲۲ساله در تحقیقات مقدماتی به قتل شوهرش اعتراف کرد و
گفت« :همسرم من و دختر پنجسالهام را کتک میزد و چند بار به من
خیانتکرد.ازاینرفتار خستهشدهبودموبههمیندلیلاوراکشتم».
سرهنگ علی آقاکارخانه ،رئیس پلیس اسالمشهر با تایید این
خبرگفت«:پسازگزارشاینقتل،همکارانمدرمحلحاضرومتوجه
شدندجسدمردیحدود۳۸سالهدرخانهاشتکهتکهشدهاست».

از وقتی که در جریان روابــط همسرم با زنان غریبه در
فضای مجازی قرار گرفتم روابــط سردی بین ما حکم
فرما شد تا جایی که دیگر در میان قهر و آشتی دو فرزند
خردسالم را رها کردم و ...
به گزارش روزنامه خراسان این ها بخشی از اظهارات زن
 28ساله ای است که در پاتوق مجردی یکی از بستگانش
دستگیر شده بود .او درباره سرگذشت خود به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت 10:سال
قبل وقتی تحصیالتم در مقطع دبیرستان به پایان رسید،
«مرتضی» به خواستگاری ام آمد .او شغل آزاد داشت و با
خرید و فروش ملک درآمدزایی می کرد .با آن که پدر من
مردی بازنشسته بود وهیچ کمبودی در زندگی نداشتم
اما ادامه تحصیل ندادم و پای سفره عقد نشستم .در آغاز
زندگی مشترک اختالفی با همسرم نداشتم و در کنار دو
فرزند خردسالم روزگار خوبی را سپری می کردم ،اگرچه
همسرم گاهی مشروبات الکلی مصرف می کرد و به مواد
مخدر از نوع «گل» اعتیاد داشت ولی من اهمیتی نمی
دادم به طوری که انگار در جریان اعتیاد او قرار ندارم اما
اختالفات ما از زمانی آغاز شد که به روابط غیرمتعارف
همسرم با زنان غریبه پی بردم و متوجه شدم همسرم به
من خیانت می کند .این بار دیگر طاقت نیاوردم و در میان
قهر و آشتی ها باالخره یک روز دو فرزندم را رها کردم و به
خانه پدرم بازگشتم .سپس به همسرم پیام دادم که دیگر
قادر به ادامه این زندگی مشترک نیستم و باید مرا طالق
بدهد ولی او روی دنده لج افتاد به طوری که حتی اجازه
دیدار فرزندانم را به من نداد .این بار وساطت بزرگ ترها
نیز فایده ای نداشت و من حاضر به ادامــه این زندگی
مشترک نشدم .از سوی دیگر به دلیل دوری از فرزندانم
دچار افسردگی شده بودم و به پیشنهاد مادرم معاشرت
با خانواده عمه پدرم را شروع کردم که در نزدیکی منزل
ما زندگی می کردند .رفت و آمد و شب نشینی های ما
در حالی شروع شد که «سامان» پسر عمه پدرم پای درد
دل های من می نشست .او جوان مجردی بود که داخل
اتاقک پشت بام منزل شان زندگی می کرد و به مواد
مخدر اعتیاد داشت .هر بار که به منزل آن ها می رفتیم
سامان بالفاصله از خانه مجردی اش بیرون می آمد و
مرا دلداری می داد .خالصه در یکی از همین روزها که
مادرم و عمه پدرم مشغول قلیان کشیدن بودند سامان
مرا به گوشه ای کشید و به من ابراز عالقه کرد .او گفت که
از زمانی که من دختری نوجوان بودم عاشقم شده است
و این عشق هنوز هم ادامه دارد .با شنیدن این حرف ها
منزل آن ها را به بهانه ای ترک کردم چرا که من هنوز
متاهل بودم و نمی توانستم به کسی جز مرتضی فکر
کنم اما افکارم همچنان مغشوش بود .چند روز از رفتن
به خانه عمه پدرم خودداری کردم اما مادرم اصرار می
کرد در جمع آن ها باشم و از تنهایی بپرهیزم .باالخره
معاشرت های من با سامان دوباره آغاز شد و من گاهی
به اتاق مجردی او می رفتم و ساعتی را در کنارش می
گذراندم .در این میان یک روز که سردرد عجیبی داشتم
و حالم از نظر روحی خوب نبود به تنهایی به منزل عمه
پدرم رفتم .سامان وقتی اوضاع آشفته مرا دید تشویقم
کرد در کنارش مقداری مواد مخدر سنتی مصرف کنم،
اگرچه ابتدا مقاومت کردم اما با اصرار سامان تسلیم شدم
و بعد از مصرف مواد احساس سرخوشی کردم به همین
دلیل مقداری از همان نوع مواد مخدر را از او گرفتم تا در
منزل استفاده کنم .آن روز وقتی مادرم متوجه شد که به
تنهایی نزد سامان رفته ام خیلی مرا سرزنش کرد چرا که
او می دانست سامان درگیر اعتیاد است و احتمال دارد
مرا هم به دام مواد مخدر بکشاند .خالصه چند روز از مواد
مخدری استفاده کردم که سامان در اختیارم گذاشته
بود در حالی که مادرم اجازه نمی داد دیگر به منزل عمه
پدرم بروم ولی یک روز بعد از اتمام مواد مخدر هنگامی
که از خواب بیدار شدم همه بدنم درد می کرد به طوری
که انگار کسی با گوشت کوب به استخوان هایم ضربه
می زند .در یک لحظه وقتی مادرم برای خرید از منزل
بیرون رفت بالفاصله خودم را به سامان رساندم و ماجرا
را توضیح دادم .او گفت من به مواد وابسته شده ام ،سپس
مرا به داخل اتاقش برد و در کنار هم مقداری مواد مخدر
مصرف کردیم .حاال دیگر عالوه بر احساس عاطفی از
نظر مواد مخدر نیز به سامان نیاز داشتم و در هر فرصتی
خودم را به اتاق پشت بام می رساندم و به طور پنهانی با هم
مواد مصرف می کردیم .در یکی از همین روزها سامان
مقداری «کراک» (مواد مخدر صنعتی) آورد و گفت :امروز
می خواهم تو را به اوج آسمان ها ببرم ،من هم بدون هیچ
تاملی آن را مصرف کردم و از آن روز به بعد به کراک آلوده
شدم تا این که باالخره خانواده ام متوجه ماجرا شدند و
تهدیدمکردندکهشوهرمرادرجریاناعتیادممیگذارند
اما گوش من به این حرف ها بدهکار نبود .آن قدر در لجن
زار مواد افیونی فرو رفته بودم که دیگر حتی به فرزندانم
نیز نمی اندیشیدم .مدتی بعد و در یکی از شب هایی که
برای مصرف مواد مخدر به خانه مجردی سامان رفته
بودم و هیچ کسی نیز در خانه آن ها نبود ناگهان مرتضی و
خانوادهاشبههمراهمامورانانتظامیبهمنزلعمهپدرم
آمدند و من و سامان را در حالی با ظاهری زننده دستگیر
کردند که مشغول استعمال مواد مخدر بودیم .آن ها همه
آالت و ادوات استعمال و مواد مخدر صنعتی و سنتی را
جمع کردند و به کالنتری انتقال دادند .اکنون نیز به
خاطر رفتارهای احمقانه ام پشیمانم ولی ای کاش ...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری از سوی
سرهنگمهدیکسروی(رئیسکالنترینجفی) بررسی
های قضایی درباره این ماجرای تاسف بار در حالی آغاز
شد که خانواده زن جوان نیز حاضر به دیدار با او نبودند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

