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مهتم به قتل اعرتاف کرد

رمزگشایی از
جنایت رمزآلود

بنابر گزارش روزنامه خراسان ،در پی اظهارات «فاروق» ادامه رسیدگی
به این پرونده جنایی رمز آلود به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی سپرده شد و رصدهای اطالعاتی برای دستگیری فرشید
(متهم فراری) ادامه یافت اما او وقتی عرصه را تنگ دید به پلیس آگاهی
رفت و خود را تسلیم قانون کرد .در همین حال نیز مدعی شد که هیچ
نقشی در قتل ندارد و پای او را به اشتباه به این پرونده جنایی کشانده اند
چرا که هنگام وقوع قتل او در منزل بوده و دوربین های مدار بسته می
توانند دلیل محکمی بر ادعای او باشند .گزارش خراسان حاکی است:
در حالی که بررسی های پلیسی در این باره ادامه داشت ،فاروق دوباره
به شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب مشهد انتقال یافت و توسط
قاضی دکتر صفری مورد پرسش و پاسخ های تخصصی ویژه ای قرار گرفت
اما این بار تناقض گویی ها و داستان سرایی های وی ،فایده ای نداشت

آدمرابییبههبانه
دادنغذاینذری !

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری
یک کودک ربا در جنوب تهران خبر داد .به
گزارش جام جم آنالین ،سرهنگ کارآگاه علی
ولیپور گودرزی اظهار کرد :با وقوع یک فقره
آدم ربایی دختربچه  ۶ساله در جنوب تهران
،موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار
تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی با بیان ایــن که کــود ک ربــا یک زن بود،
افــزود :تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان
داد ،دختربچه ۶ساله به همراه مادربزرگش
برای اقامه نماز به مسجدی در محدوده شرق
تهران مراجعه کرده و زمانی که مادربزرگ در
حال نماز خواندن بوده  ،کودک به همراه کیف
مادربزرگ که در دست داشته از مسجد خارج
شده است.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت بیان کــرد :در
بررسیهای بیشتر کارآگاهان مشخص شد
زن سارق در ابتدا به بهانه غذای نذری کودک

 ۶ساله را فریب داده و پس از سرقت طالهای
این کودک و مقداری پول که داخل کیف بوده
سپس با خانواده کودک تماس گرفته و قصد
اخاذی داشته که با اقدام به موقع کارآگاهان و
ارائه آموزش های الزم  ،فرد کودک ربا از عملی
کردن نقشه خود ناکام می ماند و کودک را در
محل سرقت رها می کند.
وی افــزود :متهم پس از دستگیری و انتقال
به اداره یازدهم پلیس آگاهی در تحقیقات
ابتدایی به جرم ربودن دختر خردسال و یک
فقره کودک ربایی دیگر با شگرد تعارف غذای
نــذری در اواســط مــرداد امسال اعتراف کرد
و گفت :من به دلیل نیاز مالی که داشتم با
پرسه زنی در مساجد و شناسایی کودکانی
که زیورآالت به همراه داشتند در یک فرصت
مناسب به بهانه دادن غذای نذری آنان را اغفال
و پس از سرقت طالجات گوشواره و النگو،
کودکان را در محدوده های ربایش رها می
کردم و اموال مسروقه را به فردی می فروختم .

دستبندپلیسبردستان
سارق ۵میلیاردی
کرمانی -سارق مغاز ه های حومه شهر کرمان
به دام پلیس افتاد .به گزارش خراسان،فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان اظهار کــرد  :به
دنبال وقوع سرقت از دو باب مغازه در بخش
چترود در حومه شهرستان کرمان ،نیروهای
پاسگاه ایــن بخش ،اقــدامــات اطــاعــاتــی و
پلیسی را برای شناسایی و دستگیری متهم
آغاز کردند .سرهنگ مهدی پورامینایی ادامه
داد :با تحقیقات میدانی و رصدهای اطالعاتی
متهم مرتبط در این سرقت و پاتوق او شناسایی
و این متهم با هماهنگی قضایی در یک اقدام
غافلگیرانه دستگیر شد.
وی تصریح ک ــرد :ایــن متهم  ۳۴ســالــه در

ختصاصی خراسان

ا

چرا که بررسی های غیرمحسوس و اسناد
پلیسی نشان می داد که فاروق با توسل به حیله و
نیرنگ در آن ساعت بامداد «حسین – ک» را به بیابان های
اطــراف اسماعیل آباد کشانده است و حضور مهاجمان
ناشناس نقابدار نیز قصه پردازی برای فرار از مجازات است.
از سوی دیگر نیز سرنخ های مهمی از اختالف بر سر مواد
مخدر بین بستگان آن ها وجود داشت که انگیزه وقوع قتل
از سوی وی را قوی تر می کرد .طولی نکشید که متهم 33
ساله در مخمصه سواالت فنی و تخصصی مقام قضایی افتاد
و دقایقی بعد به ناچار لب به اعتراف گشود و بدین ترتیب از
این پرونده جنایی رمزگشایی شد.
او که دیگر هیچ راه گریزی نداشت با بیان این که ماجرای من
و خواهرزاده ام به مسائل خاص غیراخالقی گره خورده بود
دربــاره چگونگی این جنایت وحشتناک ادامه داد :وقتی از
زندان آزاد شدم احساس می کردم که او (مقتول) با اعضای
خانواده ام رفتاری غیرمتعارف دارد .این موضوع سوءظن مرا
برانگیخت به طوری که خیلی حساس شدم و رفتارهای او را زیر
نظر گرفتم .او فرزند خواهرم بود و به خانه ما رفت و آمد داشت.
شب حادثه نقشه ای کشیدم و به «حسین – ک» گفتم که امشب
قصد دارم مقداری کابل سرقت کنم! به همسرم نیز همین جمله
را گفتم و از خانه بیرون آمدم ولی به آرامی به پشت بام رفتم و به
انتظار خواهرزاده ام نشستم .وقتی او به خانه ما آمد خیلی زود
بیرون رفت من فکر کردم که او صدای پای مرا در پشت بام شنیده
است به همین خاطر از بام به داخل کوچه رفتم و با خواهرزاده ام
روبه رو شدم سپس با طرح نقشه ای دیگر به او گفتم که چند نفر
مرا کتک زده اند! و با این بهانه او را به بیابان کشاندم تا مهاجمان
خیالی را ادب کنیم اما در بیابان موضوع رفتارهای غیرمتعارف
او را پیش کشیدم که او زیر بار نرفت و تعجب کرد! وقتی ماجرا را
این گونه دیدم با نبشی آهن و چماقی که دستم بود آن قدر او را زدم
که بیهوش روی زمین افتاد .او هیچ چیزی برای دفاع از خودش
نداشت و من طوری با میله نبشی به سرش کوبیدم که گوش او پاره
شد .سپس در همان حال پیکر زخمی خواهرزاده ام را رها کردم و
ماجرا را با تلفن فرد دیگری در یک دامداری به پدرزنم اطالع دادم
که او را پیدا کنند و به بیمارستان ببرند چرا که من قصد قتل نداشتم
و نمی خواستم او جان خود را از دست بدهد!
بنابه گزارش روزنامه خراسان ،در همین حال قاضی ویژه قتل عمد
از او پرسید شما از کجا به این رفتارهای غیراخالقی پی بردید؟ که
متهم پاسخ داد :از تماس ها و تلفن او فهمیدم اما خودم هیچ رفتار
زشتی را از خواهرزاده ام ندیدم! در این هنگام قاضی صفری پرسید پس
چرا از همان ابتدا حقیقت را نگفتید که فاروق پاسخ داد :ترسیدم! دیوانه
شده بودم ،اصال نفهمیدم چه کار می کنم! من قصد قتل نداشتم قاطی
کرده بودم و ...
متهم ادامه داد :من معتاد هستم و انواع مواد مخدر را مصرف می کنم ولی
آن شب خوب می فهمیدم که چه کار می کنم!
متهم این پرونده جنایی همچنین مدعی شدکه در شب جنایت تنها بوده و
بعد از آن هم با کسی در این باره سخن نگفته است و ...
به گزارش روزنامه خراسان ،بررسی های بیشتر درباره ابعاد و زوایای دیگر
این پرونده جنایی همچنان با دستورات محرمانه قضایی در اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد.

عکس  :سجادپور

سیدخلیل سجادپور -جــوان  33ساله ای که با پابندهای
الکترونیکی از زندان آزاد شده بود به قتل هولناک خواهرزاده اش
اعتراف کرد و قفل این جنایت رمز آلود را گشود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،ماجرای این پرونده جنایی
از سپیده دم شنبه گذشته (بیست و ششم شهریور) در حالی آغاز
شد که جوان  33ساله ای به نام «فاروق» با پدرزنش تماس گرفت
و به او گفت« :چند مرد ناشناس نقابدار به من و خواهرزاده ام
(حسین – ک) در تاریکی شب حمله ور شدند که من با زیرکی
وسرعت عمل خوب از چنگ آن ها گریختم اما خواهرزاده ام را
محاصره کردند و او را به حدی کتک زدند که پیکر نیمه جانش در
بیابان های اطراف اسماعیل آباد رها شده است!
پدر زن فــاروق که خواب آلود به حرف های او گوش می داد با
شنیدن این جمالت ،هراسان و سراسیمه موضوع را به همسر
«حسین – ک» و دیگر بستگانشان اطالع داد که در یک محله
زندگی می کردند.
آن ها بی درنگ سوار یک خودرو شدند و در تاریکی شب به بیابان
های اطراف منطقه اسماعیل آباد در حاشیه شهر رفتند و به
جست وجو پرداختند تا این که در محلی که فاروق نشانی آن را
داده بود پیکر کامال عریان و زخمی جوان  29ساله را در حالی
پیدا کردند که آثار شکنجه و کتک کاری های شدید حکایت
از یک درگیری وحشتناک داشت .نزدیکان «حسین – ک»
بالفاصله پیکر نیمه جان او را به بیمارستان رضوی مشهد
رساندند ولی او در آخرین جمالتی که بر زبان راند از فاروق و
جوان دیگری به نام فرشید نام برد که او را شکنجه کرده بودند.
این جوان زخمی که نفس های آخر عمرش را میکشید پس
از بیان این جمالت به نزدیکانش به حالت اغما رفت و چند
ساعت بعد نیز جان سپرد .گــزارش اختصاصی خراسان
حاکی است :با مرگ این جوان  29ساله متاهل ،بی درنگ
قاضی ویژه قتل عمد وارد عمل شد و به تحقیق در این باره
پرداخت .قاضی دکتر صــادق صفری در اولین مرحله از
اقدامات قضایی ،دستور دستگیری فاروق و فرشید را صادر
کرد و بررسی های تخصصی را برای ریشه یابی این جنایت
رمز آلود ادامه داد .از سوی دیگر  ،گروه ویژه ای از نیروهای
اطالعات و عملیات کالنتری سپاد مشهد با هدایت مستقیم
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری) عملیات ضربتی
را برای دستگیری متهمان پرونده آغاز کردند و در کمتر
از  2ساعت موفق شدند «فاروق» را که یکی از خالفکاران
زندانی بود در حالی به دام بیندازند که پابندهای الکترونیکی داشت و به
تازگی از زندان به مرخصی آمده بود .این جوان  33ساله که به جرم حمل
و نگهداری مواد مخدر تحمل کیفر می کرد در بازجویی ها هرگونه اتهامی
را رد کرد و مدعی شد که مهاجمان ناشناس خواهرزاده اش را به قتل
رساندند .او گفت :آن شب من با خواهرزاده ام تماس گرفتم و به او گفتم
که با چند نفر دعوا کرده ام! حاال تو به من کمک کن تا از آن افراد ناشناس
انتقام بگیرم که مرا کتک زده اند« .حسین – ک» هم بالفاصله قبول کرد
و شبانه سر قرار آمد اما وقتی در بیابان های اطراف منطقه اسماعیل آباد
به دنبال مهاجمان می گشتیم ناگهان آن چند نفر نقابدار دوباره ما را گیر
انداختند و «حسین – ک» را کتک زدند ولی من چون خیلی فرز بودم از
دست آن ها گریختم که بعد با تلفن یک چوپان با عموی «حسین – ک»
تماس گرفتم که پدر زن خودم نیز هست.

در امتداد تاریکی

بازجویی های تخصصی به سرقت از دو باب
مغازه لوازم خانگی و آرایشگاه در سطح بخش
چترود اعتراف کرد و از مخفیگاه او مقادیر قابل
توجهی اموال سرقتی به ارزش پنج میلیارد
ریال کشف و تحویل مال باختگان شد.
این مسئول انتظامی همچنین از دستگیری
متهمی با سوابقی از جمله خرید و فروش
موادمخدر در استان های خوزستان و لرستان
(شهر بروجرد )خبرداد و تصریح کــرد :این
متهم در بازجویی های انجام شده به  ۱۰فقره
سرقت لــوازم داخــل خــودرو در شهرستان
کرمان اعتراف کرد که با تشکیل پرونده تحویل
مرجع قضایی شد.

جاساز۲۱کیلو شیشه
در خودروی سواری «کوییک» لو رفت
توکلی -پلیس ،قاچاقچیان را در انتقال محموله خانمان
سوز شیشه ناکام گذاشت.
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان رابر بیان
کرد  :در اجــرای طرح های مستمر مبارزه با سوداگران
مرگ  ،نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام پایش
خودروهای عبوری محور اصلی این شهرستان یک دستگاه

خودروی کوییک را متوقف کردند.
سرهنگ حمید ناصری افزود :ماموران در بازرسی از این
خــودرو حــدود  ۲۱کیلو گرم شیشه کشف و دو متهم را
دستگیر کردند.وی خاطرنشان کرد :متهمان قصد داشتند
این محموله مواد افیونی و روان گردان خطرناک را به مرکز
کشور منتقل کنند.

جهنم آنالین

همسرم آن قدر مرا به خاطر کم سوادی تحقیر و سرزنش کرده است که
دیگر تحمل این همه حقارت را ندارم و می خواهم از او طالق بگیرم تا
با هر دختر باسوادی که دوست دارد ازدواج کند...
به گزارش روزنامه خراسان ،زن  38ساله که مدعی بود این روزها در
جهنم آنالین زندگی می کنم به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
طبرسی شمالی گفت :در یکی از روستاهای تربت جام و در یک خانواده
 7نفره به دنیا آمدم  .پدرم با آن که کارگری ساده بود و درآمد چندانی
نداشت ولی همواره ما را ترغیب می کرد تا درس بخوانیم و موقعیت
اجتماعی خوبی پیدا کنیم اما متاسفانه من از همان دوران کودکی
عالقه ای به درس و مدرسه نداشتم البته دیگر خواهران و برادرانم
نیز فقط تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده اند ولی من بعد از آن که در
امتحانات پایه پنجم ابتدایی قبول شدم دیگر به مدرسه نرفتم و به همراه
خواهر بزرگ ترم پای دار قالی نشستم تا به مادرم در قالی بافی کمک
کنم چرا که مادرم نیز با آن که خانه دار بود اما تالش می کرد تا با قالی
بافی به درآمد خانواده کمک کند .خالصه  16سال بیشتر نداشتم که
روزی به خانه خاله ام رفتم و برای ناهار مهمان آن ها شدم چرا که خاله
ام مرا خیلی دوست داشت و اجازه نمی داد قبل از صرف ناهار به خانه
خودمان بازگردم من هم که آن جا احساس راحتی می کردم مانند خانه
خودمان در آشپزی یا شستن ظرف و ظروف به خاله ام کمک می کردم اما
آن روز یکی از همسایگان خاله ام نیز مهمان آن ها بود و زمانی که رفتار
مرا دید در همان جا مرا برای برادرش خواستگاری کرد .خاله ام نیز
بالفاصله موضوع را برای مادرم بازگو کرد و این گونه من و «عیسی» پای
سفره عقد نشستیم .او در رشته علوم تجربی دیپلم گرفته بود و در حرفه
بنایی شاگردی می کرد .پدر نامزدم یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در
شهر داشت و از نظر مالی تفاوت زیادی با ما داشتند از طرف دیگر نیز
برادر بزرگ عیسی موقعیت اجتماعی خوبی داشت و دیگر خواهران و
برادرانش نیز در دانشگاه تحصیل می کردند .باالخره زندگی مشترک
ما آغاز شد اما عیسی با ترغیب دیگر اعضای خانواده اش تصمیم به ادامه
تحصیل گرفت .اودر رشته معماری پذیرفته شد و لقب مهندس گرفت
در حالی که پسرم به دنیا آمده بود و من سرگرم بچه داری شدم خواهران
و برادران عیسی نیز به موقعیت های اجتماعی خوبی رسیدند .یکی از
آن ها در آزمون وکالت پذیرفته شد و خواهر او نیز به استخدام آموزش و
پرورش درآمد .در این شرایط اوضاع زندگی ما نیز به کلی تغییر کرد .آن
ها مرا از جمع خودشان طرد کردند چرا که مرا دختری بی سواد و بی
فرهنگ می خواندند .زمزمه هایی می شنیدم که خجالت می کشند
مرا به مهمانی های خودشان دعوت کنند با آن که فرزند دومم نیز به
دنیا آمده بود ولی بیشتر از گذشته با بی مهری اطرافیانم مواجه می
شدم .عیسی هم بیشتر اوقات بیکار بود و سر هیچ کاری نمی رفت .او
می گفت :یک دختر بی سواد لیاقتی بیشتر از این ندارد .همسرم مرا
مجبور می کرد تا مقابلش بنشینم که به من آموزش رفتار با افراد تحصیل
کرده را بدهد .او هر روز از من ایراد می گرفت و مرا زنی بی کالس می
دانست و مجبورم می کرد تا فقط در برابر خواسته هایش «چشم» بگویم
چرا که معتقد بود بیشتر از من می فهمد .کار به جایی رسید که دیگر به
همه اعضای خانواده ام توهین می کرد و از رفتار و گفتار آن ها ایراد می
گرفت که با فالن سخن یا فالن رفتار ،او را خجالت زده کرده اند .هر
بار نیز به او اعتراض می کردم که حداقل احترام پدر و مادرم را حفظ
کند مرا با توهین و فحاشی زیر مشت و لگد می گرفت و هرکالم مرا نیز
توهین به خانواده اش می دانست .اکنون فقط وقتی سرکار می رود که
برای مخارج روزانه زندگی با مشکل روبه رو شویم در غیر این صورت
مدام در خانه گوشی تلفن را به دست می گیرد تا آنالین بودن بقیه را
بررسی کند در این میان اگر خدای ناکرده خواهر یا برادر من در فضای
مجازی آنالین باشند روزگار مرا جهنم می کند و هر آن چه فحش و ناسزا
می داند به خانواده ام می گوید او معتقد است من لیاقت لباس قشنگ،
تفریح ،مهمانی ،خانه خوب ،طال و خیلی چیزهای دیگر را ندارم .او هم
فقط به خاطر بچه هایش تالش می کند وگرنه من ارزش در کنار او بودن
را ندارم .باالخره از این اوضاع به تنگ آمدم و یک روز که عیسی درباره
آنالین بودن خواهرم بدگویی می کرد من هم دهانم را باز کردم و تا حدی
که می توانستم به خانواده اش توهین کردم او هم از شدت عصبانیت آن
قدر کتکم زد که بینی ام را شکست و بعد هم مرا یک ماه در خانه حبس
کرد تا کسی متوجه ماجرا نشود حاال هم به کالنتری آمده ام تا از او
شکایت کنم و طالقم را بگیرم تا با کسی که دوست دارد ازدواج کند و ...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت موضوع سرگرد جواد
یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی مشهد) دستور داد تا این
پرونده به طور ویژه در دایره مددکاری اجتماعی ،واکاوی و بررسی
های کارشناسی شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

