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حمله پلنگ
به جوان ایرانشهری

پلنگ،جانجوانایرانشهریراگرفت.بهگزارشایسنا،فرماندارایرانشهرگفت:درپیحملهپلنگبهیکیازجواناندرروستایکهنومنطقهدهستاندامن،ویبه
شدتمجروحشدوبراثرشدتجراحتجانباخت.داوودیباحضوردرمنزلاینجوانازخانوادهویدلجوییکرد.روستایکهنو،منطقهکوهستانیاستکهدر
ارتفاعاتشرقدامندر 35کیلومتریایرانشهرواقعشدهاست.

...

ازمیانخبرها
حادثهرانندگیدرمحورهایاصفهان
چهارکشتهداشت

جزئیات جدید از ماجرای قتل دختری که قاتلش را لو داد!
سجادپور -جــوان متاهلی که دختر خاله اش را با
انگیزه ای نامعلوم به قتل رساند ،پنج شنبه گذشته،
گوشی تلفن مقتول را بعد از چندین روز از ماجرای
جنایت ،تحویل کارآگاهان داد.
به گــزارش خــراســان ،ایــن جــوان  25ساله که از دوم
شهریور به اتهام قتل دختر خاله اش دستگیر شده
است در حالی به صورت قطره چکانی اعتراف می کند

که تاکنون قتل وحشتناک دختر خاله اش را با ضربات
متعدد چاقو بــه گــردن گرفته اســت .او شــب قبل از
دستگیری دختر خاله اش را در منزل مسکونی واقع
در خیابان ایثارگران مجروح کرد و سپس به داخل
پارکینگ رفت و در آن جا تصمیم هولناکی گرفت.
«سجاد» دوبــاره به داخل اتاق بازگشت و درحالی که
دختر خاله اش خون های روی گردنش را می شست ،او

را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند و فرار کرد اما این
دختر  20ساله که از کالس زبان به منزل بازگشته بود
با خون خود روی دیوار اتاق خواب منزل نوشت «سجاد
مرا زد!» همین جمله کافی بود تا قاضی احمدی نژاد
(قاضی ویژه قتل عمد) دستور دستگیری وی را صادر
کند .این جوان با آن که به ارتکاب جنایت اعتراف کرده
بود ولی ادعا می کرد از گوشی تلفن دختر خاله اش

توقیفتریلربامحموله ۱۶۰۰کیلوییمورفین
توکلی-فرماندهانتظامیاستانکرمانازتوقیفوکشفهزار
و 600کیلوگرممورفیندرمحورجیرفت-کهنوجخبرداد.
بهگزارشخبرنگارما،سرداربنی اسدیفرگفت:اینمقدار
موادمخدربامدادروزپنجشنبهدربازرسیازیکتریلرکشف
شد.ویبیانکرد:طی  ۲۴ساعتگذشته حدوددوتنانواع
مواد مخدر در استان کرمان کشف شد که این کشفیات با
کنترل مبادی ورودی شرق کشور به دست آمده است.وی
خاطر نشان کرد :این دو محموله سنگین ،مورفین است که
درنیمهدومشهریورماه کشفشدهاست.

تجاوزبهدختر 5سالهتوسطپیرمردآمریکایی

سیدخلیل سجادپور -جــوان معروف به «دم اسبی»
که در پی آشنایی خیابانی با یک زن متاهل و با دسیسه
شیطانی ،شوهر آن زن را به طرز فجیعی به قتل رسانده و
جسد او را نیز در حمام منزل مسکونی به آتش کشیده بود،
در گفت وگویی دو ساعته با خبرنگار خراسان ،زوایای
پنهان این جنایت هولناک را فاش کرد .این متهم به قتل،
که تنها چند روز بعد از کشف جسد با صدور دستورات ویژه
و راهنمایی های قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل
عمد مشهد) توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی دستگیر شد به سواالت خبرنگار خراسان
این گونه پاسخ داد.
نامت چیست و چند سال داری؟
«بهروز  .ت» هستم و  30سال دارم.
سواد هم داری؟
تا کالس دوم راهنمایی درس خوانده ام!
چرا ادامه ندادی؟
هیچ عالقه ای به درس و مدرسه نداشتم.
اهل کجایی؟
مشهدی هستم یعنی از همان دوران کودکی در شهرک
قرقی (مهرگان) زندگی می کنم.
چند خواهر و برادر داری؟
برادر ندارم تنها یک خواهر دارم که حدود پنج سال از
من کوچک تر است .او ازدواج کرده و یک فرزند هم دارد.
بعد از ترک تحصیل چه می کردی؟
شغل های متفاوتی را تجربه کردم از آهنگری که اتاق
کمپرسی می ساختیم تا آشپزی وکار در ریخته گری و ...
فقط در مشهد کار می کردی؟
نه! یک سال هم در یکی از رستوران های جزیره کیش
کار کردم! ولی دلم برای خانواده ام تنگ شد و به مشهد
بازگشتم!
پس باید پول زیادی پس انداز کرده باشی؟
نه! من همه درآمدم را خرج تفریح و خرید انواع پوشاک
می کــردم! می خواستم طــوری زندگی کنم که بعد از
ازدواج حسرت روزهای مجردی را نخورم!
یعنی حتی نتوانستی یک خــودروی مدل پایین
هم بخری تا حسرت سوار شدن به خودرو را نداشته
باشی؟
نه! من فقط به ظاهرم می رسیدم!
«دم اسبی» معروف شدی؟
چرا به ُ
به خاطر این که موهایم را بلند می گذاشتم و آن ها را از
پشت سر می بستم! این مدل مو به «دم اسبی» معروف
است ،بعضی ها نیز با همین اسم مرا می شناختند!
برایچهاینزیورآالترابهدستوگردنتآویختهای؟
می خواستم از خوانندگان «رپ» الگوبرداری کنم!
موهایم نیز به سبک آن ها بود ،مگر من چه چیزی از آن
ها کم دارم! فرق بین من و خوانندگان رپ که این گونه

«تیپ» می زنند فقط در این است که من پول ندارم و آن
ها پولدارند!
چگونه توانستی چنین جنایت وحشتناکی را
مرتکب شوی؟
خودم هم نمی دانــم! آن زن (همدست متهم) مغزم را
شست و شو داده بود! االن که فکر می کنم ،حتی تصور
آن هم برایم امکان ندارد!
فیلم جنایی زیاد می بینی؟
نه! من فیلم خیلی کم نگاه می کنم فقط رمان های جنایی
و مجالت را می خواندم!
اهل خواندن روزنامه هم بودی؟
نه! روزنامه نمی خواندم!
پس به همین خاطر جسد را آن گونه سوزاندی؟
بله! به سبک رمان های جنایی بود می خواستم کسی
نتواند جسد را شناسایی کند!
با خانواده مشکل داشتی؟
مادرم هفت سال قبل از پدرم طالق گرفت چون پدرم
مخارج زندگی را نمی داد! از سوی دیگر هم با زن دیگری
ازدواج کرده بود که مادرم نمی توانست داشتن «هوو» را
تحمل کند .با وجود این مادرم تنها یک سال بیوه ماند و
بعد از آن با شوهر فعلی خودش آشنا شد و با او ازدواج کرد
ولی من عالقه ای به آن ها نداشتم.
چه کسی خانه مجردی (محل قتل) را در اختیارت
گذاشت؟
یکی از دوستانم که در کارگاه ریخته گری بود! من آن جا
کار می کردم و شب ها را نیز در کارگاه می خوابیدم .او
دلش به حالم سوخت و کلید منزل خالی را به من داد.
ازدواج کرده ای؟
بله! چهار سال قبل با دختری از بستگان شوهر مادرم
نامزد کردم ولی در همان روزهای اول دوران نامزدی در
مرکز ترک اعتیاد بستری بودم که فهمیدم قصد طالق
دارد ،شش ماه بعد هم از من طالق گرفت.
االن هم از او خبری داری؟
نه! نمی دانم کجاست.
معتاد بودی؟
بله! قبال اعتیاد داشتم ولی االن مدتی است که ترک
کرده ام.
چرا سعی نکردی نزد مادرت بمانی؟
می خواستم مستقل باشم! ولی همه راه ها را اشتباه
رفتم!
اولین بار کجا مواد مصرف کردی؟
وقتی نوجوان بودم در میدان فوتبال با بچه ها ،هیزم جمع
می کردیم و بعد کنار هم تریاک می کشیدیم!
سیگار هم می کشی؟
خیلی کم! چون وقتی کسی سیگار را دست تو ببیند با یک
چشم دیگر نگاهت می کند!...

خودکشی هولناک مدیرعامل یک شرکت در مشهد

پیرمردهمسایه،دخترپنجسالهراموردآزارواذیتقرارداد.
به گزارش رکنا ،مرد  81ساله ای در ویسکانسین ،متهم به
آزار جنسی دختر پنج ساله ای شد.طبق گزارش پلیس و به
گفتهمادرقربانی،ویدختراورابهاجباربهخانهاشبردهواز
اوخواستهاستتاآبنباتهایخانهاشرابهدختربچهنشان
دهد.زمانیکهدختربهداخلخانهپیرمردمیرود،متوجهمی
شود که مرد همسایه در حال درآوردن لباس هایش است.به
گفته قربانی ،وی که دلیل برهنه بودن مرد همسایه را نمی
دانستهودربارهاینقضایابیاطالعبودهبهسمتدرمیرودو
قصدفرارداردامامتهماوراوادارمیکندتحتسلطهاوباشد.
دختربچهکهازترسخودشراخیسکردهبودباگریهوجیغاز
همسایههاکمکخواست.مادراوکهبهدنبالدخترشآمده
بودوصدایفرزندشرادرخانهمردغریبهشنیدبهسراغشان
رفتوباکمکهمسایههادرخانهراشکستندودختررانجات
دادند.پسازاینکهمادرقربانیباادارهپلیستماسگرفت،
با افشای واقعیت و گفته های قربانی،ماموران پلیس  ،کنته
هینکل را بازداشت کردند.هم اکنون متهم به صورت موقت
درزنداناستتادادگاهویبرگزارشود.

کشف ۳۷۳قبضهانواعسالحغیرمجاز
درکرمان
توکلی-فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :در سال
 ۳۷۳ ،97قبضه سالح غیر مجاز در جنوب و شرق استان
کرمان به واسطه سران طوایف جمع آوری شده است.به
گزارش خبرنگار ما ،سردار رضا بنی اسدی فر روز پنج شنبه
در همایش سران طوایف ،ریش سفیدان و معتمدان جنوب
و شرق این استان در سینما شوباد کهنوج ضمن تشکر از
ابتکار عمل رئیس کل دادگستری استان کرمان به لحاظ
اجراییکردن طرحمیثاق درجنوبوشرقکرمانافزود:در
حوزهجرایم خشناقداماتسرانطوایفموثرواقعشدهوبه
موقع ورود کردند.وی از کاهش ۱۷درصدی قتل مسلحانه
درجنوبوشرقایناستاندر سالگذشتهخبردادوتصریح
کرد:هرقدر تعامل مردم و متنفذین بیشتر شود،امنیت هم
پایدار میشود.

سجادپور -پیرمرد  70ساله ای که مدیرعامل یک
شرکت خصوصی بود با شلیک گلوله از سالح جنگی
به زندگی خود پایان داد.
به گزارش خراسان ،ماجرای این تیراندازی مرگبار
ساعت یک بامداد پنج شنبه در حالی به قاضی ویژه
قتل عمد مشهد گزارش شد که قاضی احمدی نژاد
در حال بررسی صحنه خودکشی یک معتاد بود! بنابر
سیدخلیل سجادپور -مرد  38ساله ای که برای فروش
ارز مجازی (بیت کوین) به شکنجه گاه مخوفی در مشهد
کشانده شده بود ،برای فرار از چنگ افراد مسلح ،دست
به جنایت زد و مدعی شد برای نجات جانش چاره ای
نداشت چرا که با شوک های الکترونیکی تا سر حد مرگ
پیش رفته بود!
به گزارش خراسان براساس محتویات این پرونده جنایی،
مرد  38ساله ای در فضای مجازی ،آگهی فــروش ارز
مجازی (بیت کوین)را منتشر کرد  .در همین حال ،فردی
به عنوان خریدار با فروشنده بیت کوین که «محمد» نام
دارد تماس گرفت و از او خواست برای انجام معامله به
خیابان امام خمینی (ره)  93برود .محمد .ب نیز سوار
بر خودروی سمند و به امید فروش بخشی از «بیت کوین»
راهی آدرس مذکور شد اما او نمی دانست که خریداران
چه نقشه شومی برایش کشیده اند.
دقایقی بعد وقتی محمد مقابل پالک  ...متوقف شد
جوانی از منزل بیرون آمــد و او را بــرای صــرف چــای و
انجام معامله به داخل منزل (زیرزمین) دعوت کرد ولی
فروشنده  38ساله که گویی از طرز رفتار خریدار به او
مشکوک شده بود از رفتن به داخل منزل خودداری کرد.
گزارش خراسان حاکی است براساس مستندات پرونده،
ناگهان جوان خریدار ،اسلحه کلت را از زیرلباسش بیرون
کشید و لوله آن را روی شقیقه مرد  38ساله گذاشت.
فروشنده که به طرز عجیبی غافلگیر شده بود ،خیلی
آرام به سمت زیرزمین به راه افتاد .وقتی پا به درون
منزل گذاشت ،جوان دانشجوی دیگری که داخل منزل
انتظار او را می کشید بالفاصله از جایش بلند شد و دو
نفری دست و پای فروشنده بیت کوین را با دستبندهای
پالستیکی بستند و دو کــارد خنجرگونه را به سویش
گرفتند و از او خواستند تا دراز بکشد! وقتی مرد  38ساله
مقاومت کرد ناگهان ضربه ای با ته دسته کارد بر پیکرش
فــرود آمد و مرد به ناچار روی زمین خوابید .لحظاتی

این گزارش با حضور مقام قضایی در واحد آپارتمانی
واقع در بولوار سجاد مشهد تحقیقات در این باره آغاز
شد.تحقیقات نشان داد پیرمرد مذکور به دلیل برخی
تالمات روحی ،داخل اتاق خواب و با شلیک از سالح
کلت جنگی به زندگی خود پایان داده است.
بررسی های بیشتر از سوی قاضی احمدی نژاد با
انتقال جسد به پزشکی قانونی ادامه یافت.

عکس از خراسان

پزشکان چینی یک کرم  ۱۰سانتیمتری را از مغز یک مرد
جوان بیرون کشیدند.به گزارش ایسنا ،جراحان چینی از
مغز یک جوان  ۲۶ساله کرم زنده  ۱۰سانتیمتری را خارج
ِ
نانچانگ چین
کردند".لیو" جوان  ۲۶سالهای که در شهر
زندگیمیکند،هیچبیماریخاصینداشته اماپسازحمله
میگرنی(صرع)بهبیمارستانمنتقلشدهاست.جراحانپس
ازانجاممعایناتمتوجهشدند کهیککرم۱۰سانتیمتریدر
مغزاینجواندرحالرشدونمواست.دکتر"وانگچونلیان"
پس از جراحی گفت :ما کرم زنده را از مغز بیمار این جوان
بیرونکشیدیم.بهگزارشاسپوتنیک،بهنقلاز"ساوتچاینا
مورنینگ" پزشکانمعتقدندکه عالقهلیوبهخوردنگوشت
نیم پخته سبب ورود کرم به بدن وی شده است .گویا ،کرم یا
تخمآنپسازورودبهبدنانسانتوسطجریانخونبهاعضای
داخلیانتقالمییابد.
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الگوبرداری از خوانندگان رپ و جنایت به سبک رمان های پلیسی
تصویر دم اسبی دقایقی بعد از دستگیری

کشف ِکرمزند ه ۱۰سانتیمتریدرمغزجوان
چینی

اخت

چه نوع مواد مخدری مصرف می کردی؟
به خاطر بوی مواد مخدر معموال به صورت خوراکی شیره
مصرف می کردم.
بعد از آن که همسرت طالق گرفت ازدواج نکردی؟
نه! ولی با زنان خیابانی در ارتباط بودم!
با «ف» (همدست متهم) کجا آشنا شدی؟
من با یکی از دوستان «ف» رابطه داشتم .حدود سه ماه
قبل وقتی با آن زن جوان در پارک قدم می زدیم با «ف»
روبه رو شدیم که آشنایی ما از همان جا شروع شد یعنی

من شماره تلفن به او دادم و همان شب نیز به منزل «ف»
رفتم.
چه شد که نقشه قتل کشیدید؟
نقشه را «ف» کشید او آن قدر روی مخم راه رفت که دیگر
مغزم را شست و شو داد! «ف» با شوهرش اختالف داشت
و به هر طریقی وسوسه ام می کرد تا او را بکشم! من موافق
کشتن او نبودم ولی «ف» می گفت :اگر او را بکشی به
راحتی می توانیم با یکدیگر ازدواج کنیم!
همسر «ف» متوجه ارتباط شما نشده بود؟
نه! «ف» یک سیم کارت مخفی داشت با همسرش تماس
می گرفت و وانمود می کرد که چند شب نزد یکی از
دوستانش می ماند!
قبل از ازدواج هم با کسی در ارتباط بودی؟
آن موقع فقط عاشق یک دختر شدم سال  89بود که در
یک رستوران در خیابان طبرسی کار می کردم .روزی
دختری با خواهرش به رستوران آمدند! آن ها اهل شهر
دیگری بودند آن دختر شماره اش را روی میز گذاشت و
من هم با او تماس گرفتم ولی نتوانستم با او ازدواج کنم!
به افرادی که مثل تو به دنبال ارتباط خیابانی هستند
چه می گویی؟
اشتباه محض است! این گونه ارتباط ها واقعا ارتباط
شیطانی است! بدانید به راحتی فریب می خورید و زمانی
به خود می آیید که طناب دار انتظارتان را می کشد!
احساسی نشوید و راه درست را بروید!
فکر نکردی بعد از این جنایت وحشتناک دستگیر
می شوی؟
فکر می کــردم مملکت این طــوری بی حساب و کتاب
نیست و روزی باالخره دستگیر می شوم اما با نقشه ای که
«ف» ریخته بود هیچ گاه تصور نمی کردم به این زودی به
چنگ کارآگاهان بیفتم! وقتی «ف» دستگیر شد فهمیدم
که دیگر آخر خط است.
پشیمانی؟
واقعا این لذت های آنی ،ارزش اعدام را ندارد! آن زن مثل
یک شیطان در جلدم فرو رفته بود! فقط وعده و وعید می
داد که با هم ازدواج می کنیم.

سابقه خبر
گزارش خراسان حاکی است ،هشتم شهریور ،جسد سوخته مرد  35ساله ای در شهرک مهرگان مشهد کشف شد.
بررسی های قاضی ویژه قتل عمد ،بیانگر آن بود که جسد مربوط به مرد قصابی است که در همان نزدیکی زندگی
می کرد .وقتی با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی و با نظارت مستقیم سرهنگ بیات مختاری
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) محل سکونت مرد قصاب شناسایی و همسر او به اتهام قتل عمد دستگیر شد،
پای جوان معروف به «دم اسبی» به میان آمد.این زن  24ساله اعتراف کرد با جوانی به نام بهروز ارتباط داشت و آن
جوان  30ساله با دسیسه شیطانی او ،همسرش را به قتل رساند و جسد او را در حمام منزل مجردی خودش به آتش
کشید .بعد هم با کمک یکدیگر جسد سوخته را در محل کشف رها کردند.

قادر «تیزدست»!

روزی که از بی کسی و تنهایی به عقد «قادر» درآمدم فکر
می کردم پشتیبانی یافته ام که می تواند مرا خوشبخت
کند ولی نه تنها همه تصوراتم غلط از آب درآمد بلکه درگیر
ماجراهای هولناکی شدم که ...
زن  21ساله در حالی که بیان می کرد از یک سال گذشته
فرزند کوچکم را ندیده ام و می ترسم پدر معتادش بالیی سر
او بیاورد ،به کارشناس و مشاور اجتماعی کالنتری سپاد
مشهدگفت:سهسالبیشترنداشتمکهپدرومادرمازیکدیگر
طالقگرفتندومنبیکسوتنهاماندم.مادرمبامرددیگری
ازدواج کرد به امید آن که پرنده خوشبختی بر شانه هایش
بنشینداماهمسرشمردیخالفکارازآبدرآمدواورامجبور
به حمل مواد مخدر می کرد .خیلی زود مادرم به اتهام حمل و
نگهداری مواد مخدر دستگیر شد .دادگاه ابتدا او را به حبس
ابد محکوم کرد ولی بعد به خاطر این که سابقه ای نداشت
تخفیف مجازات برایش در نظر گرفتند و مادرم را به تحمل
 20سال زندان محکوم کردند حاال  15سال از آن زمان می
گذرد و هنوز پنج سال دیگر از مجازات او باقی مانده است.
پدرم نیز چند سال بعد از طالق مــادرم فوت کرد و من نزد
پدربزرگومادربزرگ(پدریام)،بزرگشدموتاکالسسوم
راهنمایی درس خواندم .ولی بعد از آن دیگر ادامه تحصیل
ندادم تا این که در سن 15سالگی در یک کارگاه بسته بندی
محصوالتغذاییمشغولکارشدم 16.سالبیشترنداشتم
که روزی در خیابان با «قادر» آشنا شدم هنوز مدت کوتاهی از
ارتباطماننگذشتهبودکهاوبهخواستگاریامآمدومنخیلی
زود به عقد قادر درآمدم .در همان روزهای اول زندگی بود که
فهمیدمهمسرماعتیادشدیدیبهموادمخدرداردامامنکه
دختریبیکسوتنهابودمنمیتوانستمبهاواعتراضکنمبا
خودممیاندیشیدمروزیموادمخدرراکنارمیگذارد.ولی
او نه تنها اعتیادش را ترک نکرد بلکه برای تامین هزینه های
اعتیادش دست به سرقت می زد .شوهرم دیگر یک سارق
حرفهایشدهبودوباانجامکارهایخالفروزگارمیگذراند.
بارهابهاتهامسرقتدستگیروروانهزندانشد.منهمبهخاطر
خالفکاریهایاوانگشتنماشدهبودمچراکهاهالیمحلمرا
همسر «قادر تیزدست» می خواندند .لقب تیزدست را دزدان
دیگر به همسرم داده بودند چرا که او در یک چشم بر هم زدن
اموال مردم را می ربود با وجود این من چاره ای جز سوختن و
ساختننداشتمتااینکهباکارشبانهروزیمقداریپولبرای
رهن خانه پس انداز کردم تا به خاطر پرداخت اجاره منزل در
سختیقرارنگیریمولیهمسرمبههربهانهایمرازیرمشتو
لگدمیگرفتوازخانهبیرونمیانداختحتییکبارچنان
باانبردستزیرگوشمزدکهپردهگوشمپارهشد.وقتیپسرمبه
دنیاآمداجازهنمیدادنزدپزشکبروموتنهاباحلکردنمواد
مخدرداخلچایمرامجبوربهخوردنآنمیکردتابیماریام
بهبودیابد.باآنکههمهاینشرایطسختراتحملمیکردم
ولیکتکزدنهایشبرایمغیرقابلتحملبودتااینکهسال
گذشتهمرابامشتولگدازخانهبیرونانداخت.منهمتصمیم
گرفتمدیگربهآنخانهبازنگردمامادلمبرایفرزندمتنگمی
شود و نگران او هستم .چند بار با قادر تماس گرفتم تا پسرم را
ببینم ولی او یک بار می گوید پسرت را تحویل بهزیستی داده
ام ،یک بار می گوید فروخته ام یا گاهی نیز از کشتن او سخن
میگوید.حاالمنماندهامویکدنیاتردیدکه....
ماجرای واقعی با همکاری
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قربانیان مشروبات الکلی در کرج به  4نفر رسید
در پی اعالم بیمارستان شهید رجایی کرج مبنی بر
انتقال چند نفر به این بیمارستان در اثر مسمومیت
حاصل از مصرف مشروبات الکلی تقلبی بالفاصله
اکــیــپــی از م ــام ــوران کــانــتــری  ۱۶حــصــارک به
بیمارستان اعزام شدند و موضوع مورد بررسی قرار
گرفت.
به گزارش گروه حوادث رکنا ،در بررسیهای صورت

خرید و فروش «بیت کوین» در فضای مجازی جنایت هولناکی را رقم زد

آدمکشیبرایفرار
ازشکنجهگاهمخوف!

بعد شکنجه «مرد بیت کوین فروش» آغاز شد .دو جوان
مذکور بست های فلزی را به سر فروشنده متصل کردند
و دو شاخه را در حالی به پریز برق زدند که با وسایلی
مانند آدابتور ،ولتاژ برق را کاهش داده بودند! آن ها با
شکنجه های هولناک از مرد  38ساله می خواستند تا
جای ارز و دالرهایش را به آن ها بگوید ولی مرد فروشنده
می گفت :من فقط می خواستم مطمئن شوم که شما
خریدار هستید! من هیچ گونه ارزی همراه نــدارم! بنا
به گزارش خراسان ،دو جوان یاد شده وقتی دیدند که
شکنجه ها بی فایده است تصمیم دیگری گرفتند .فردی
که سالح کلت در دست داشت با اشاره به جوان دیگر به

...

درامتدادتاریکی

خبری ندارد! با وجود این وی پس از انجام بازجویی های
تخصصی ،روز پنج شنبه گذشته محل اختفای گوشی
تلفن را به کارآگاهان لو داد و گفت:گوشی تلفن را زیر
پله ها و در منزل نامزدم مخفی کرده ام! او همچنین دو
تکه از طالهای گمشده مقتول را نیز تحویل داد و بدین
ترتیب تحقیقات مقام قضایی دربــاره این جنایت بی
رحمانه ادامه یافت.

«دم اسبی» زوایای پنهان جنایت هولناک خود را در گفت وگو با خراسان فاش کرد
دو حادثه رانندگی در محورهای خور  -طبس و اردستان
 مهاباد در استان اصفهان چهار کشته و پنج مصدم برجا گذاشت.مدیر حــوادث و فوریت های پزشکی استان
اصفهان در گفت و گــو بــا ایــرنــا افـــزود  :حــادثــه نخست
ساعت  9:25بــامــداد جمعه بین یــک دستگاه تریلی و
ســواری پراید رخ داد که به محض اطــاع اورژانــس 115
و واح ــد امـــدادی مــربــوط بــه محل حــادثــه اعـــزام شدند.
غـــفـــور راس ــت ــی ــن گــفــت  :در ایــــن حـــادثـــه یـــک زن،
یــــک مـــــرد و یــــک کــــــودک در دم جـــــان بــاخــتــنــد.
وی اضافه کرد در این سانحه رانندگی یک نفر مصدوم شد
کهپسازدریافتخدماتدرمانیاولیه،بهوسیلهواحدهای
امــدادی اورژانــس به مرکز درمانی شادن خور منتقل شد.
همچنیندرحادثهدیگربراثرواژگونیپرایددرمحوراردستان
مهابادچهارنفرمصدومشدندویکنفرجانخودراازدستدادکهبهگفتهراستینبالفاصلهپسازاعالمحادثهاورژانس
 ۱۱۵به محل اعزام شد و مصدومان را به بیمارستان شهید
بهشتیاردستانمنتقلکردند.
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سوی خودروی سمند مرد فروشنده رفت تا داخل خودرو
را برای یافتن ارزهای خارجی بازرسی کند .در همین
حال نیز جوان دانشجو در حالی که کارد خنجرگونه را به
طرف فروشنده گرفته بود با دست دیگرش با گوشی تلفن
همراه مشغول بود.
«محمد.ب» که هیکلی درشت تر از آنان داشت ناگهان
با همان دست بسته ،خود را روی دست جوان  24ساله
انداخت و کــارد را به ران جــوان دانشجو فرو بــرد! این
درحالی است که در همین درگیری ضربه دیگری نیز با
کارد به شکم جوان  24ساله فرود آورد .
بنابر ایــن گــزارش ،وقتی «ر -ش» بــرای یــاری جستن

گرفته مشخص شد این افــراد از فــردی در مشکین
دشــت کــرج ،مشروبات الکلی خــریــداری کردند و
فروشنده ،الکل صنعتی به آن ها فروخته که این امر به
مسمومیت شدید  39نفر و مرگ چهار نفر منجر شده
است.بنا به اعالم پلیس آگاهی استان البرز ،در این
زمینه سه متهم دستگیر شدند و تحقیقات در این باره
از سوی پلیس ادامه دارد.
از جوان مسلح دیگر با سرووضعی خون آلود به داخل
خیابان رفت« ،محمد .ب» نیز دستبند پالستیکی را با
چاقو برید و به طرف کوچه دوید! جوان مسلح به کلت
کمری با دیدن این وضعیت از صحنه حادثه گریخت ولی
با تجمع همسایگان ،زنگ تلفن  110نیز به صدا درآمد
و نیروهای انتظامی با حضور در محل حلقه های قانون
را در حالی بر دستان «محمد ب» گره زدنــد که جوان
دانشجو بر اثر اصابت ضربه چاقو به «سفیدران» جان
باخته بود!
گزارش خراسان حاکی است دقایقی بعد با حضور قاضی
ویژه قتل عمد در محل وقوع جنایت ،تحقیقات در این باره
آغاز شد .مالک منزل مسکونی نیز که براساس شماره
تلفن او در گوشی یکی از متهمان ،شناسایی شده بود
توسط نیروهای انتظامی احضار و بازداشت شد.
با کشف برخی آالت و ادوات لهو و لعب و انواع وسایل
شکنجه در این زیرزمین مسکونی ،تحقیقات قاضی علی
اکبر احمدی نژاد وارد مرحله جدیدی شد .متهم به قتل
در حالی که آثار زخم چاقو روی دستش را به قاضی ویژه
قتل عمد نشان می داد ،به تشریح جزئیات این حادثه
هولناک پرداخت و گفت :برای دفاع مشروع از خودم
چاره ای نداشتم جز آن که با مجروح کردن آن ها بتوانم از
شکنجه گاه مخوف فرار کنم!
گــزارش خراسان حاکی است جوان مسلح فــراری نیز
چند ساعت بعد وقتی حلقه های محاصره را تنگ تر دید
و فهمید که توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی تحت تعقیب قرار دارد و به زودی دستگیر
می شود ،خود را تسلیم قانون کرد و ماجرای زورگیری
و شکنجه مرد بیت کوین فروش را پذیرفت ولی هر بار
با ادعاهایی سعی کرد مــوارد تبهکاری را به دوستش
نسبت بدهد .بررسی های بیشتر در این باره برای کشف
زوایای پنهان این جنایت همچنان از سوی مقام قضایی
ادامه دارد.
CMYK

