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فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری زوج جوانی خبر داد كه از عامالن اصلی سرقت های باتری خودرو در یکی از مناطق شهر مشهد بودند ،سرهنگ" اكبر آقا
بیگی" با اعالم این خبر گفت :در پی گزارش سرقت های سریالی باتری خودروهای سواری در محدوده خیابان شهید بهشتی و كوه سنگی مشهد ،ماموران
کالنتری جهاد ،مرد  29ساله ای را دستگیر كردند که با همدستی همسر  28ساله اش به  33فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرده است.

رئیسپلیسآگاهیخراسان رضویتشریحکرد:

33فقره سرقت باتری خودرو
در کارنامه سیاه زن و شوهر جوان
اخ

تصاص

عکس ها از خراسان

سیدخلیل سجادپور -با افشای زوایــای پنهان
دیگری از پرونده «جنایتی که دل ها را تکان داد»
روندتحقیقاتدراینپروندهجناییواردمرحلهای
جدیدشد.رئیسپلیسآگاهیخراسانرضویروز
گذشتهدرتشریحجزئیاتتازهایازپروندهجوانی
که مادرش را در مشهد به قتل رساند به خراسان
گفت:کشفپروندههایجناییدرپلیسآگاهیاز
اهمیتویژهایبرخورداراستچراکهقبلازمتهم
کردن یک فرد به جنایت که اتهام بسیار سنگینی
استومتهمپروندهامکانداردمدتهادربازداشت
بماند،بایدازشیوههایتخصصیوپلیسیخاصی
برایجمعآوریاسنادومدارکمستند،بهرهبرد.
بههمینخاطرهموارهذهنکارآگاهانیکهدراین
حوزه مشغول فعالیت هستند ،درگیر موضوعات
پیچیده پرونده هاست به طوری که گاهی حتی در
نیمه های شب و برای یافتن سرنخی از یک ماجرا
روانــه مقر انتظامی می شوند یا جلسات تجزیه و
تحلیل های کارشناسی در ساعت های مختلف
شبانهروزبرگزارمیشود.سرهنگکارآگاهحسین
بیاتمختاریافزود:نمونهبارزاینگونهفعالیتها
درکشفپرونده«قتلیکمادربهدستفرزندش»
بود که با تیتر «تالقی آخرین نگاه!» در روزنامه
خراسان به چاپ رسید .این مقام ارشد انتظامی
تصریح کرد :وقتی پرونده گزارش فقدانی زن57
ساله ای به نام «فاطمه -الف» در تاریخ ششم آبان
از کالنتری سیدی به پلیس آگاهی ارسال شد و
کارآگاهان پای اظهارات مرد شاکی نشستند،
در همان تحقیقات مقدماتی و در اولین جلسه
کارشناسیمشخصشدکهماجراجناییاستاما
هیچاثروسرنخیازقتلوجودنداشت.
سرهنگبیاتمختاریاضافهکرد:روندتحقیقات
و بررسی هــای دقیق بــرای جمع آوری اسناد و
مدارکی که قابل انکار نباشد ،حدود دو ماه طول
کشید تا این که کارآگاهان در کنار قاضی ویژه
قتل عمد و بهره گیری از دستورات قضایی ،موفق

...

درامتدادتاریکی

ی خر

زوایایپنهاندرپرونده«تالقیآخریننگاه!»
شدندعاملاینجنایتوحشتناکراباوجودبرنامه مجتمعمسکونینشاندادوگفت«:منهیچوقت
ریزی های دقیق متهم به قتل شناسایی کنند .بهآنواحدآپارتمانینرفتهام!همسرممراتاهمین
وی با اشاره به سابقه اختالس متهم خاطرنشان حاشیه خیابان آورد و هر بار از دور آن ساختمان
کرد :بررسی سوابق مرد 38ساله که به اتهام قتل را نشانم داد و گفت :با پول  200میلیونی که وام
مادرشدربازداشتبهسرمیبرد،بیانگرآناست گرفتم ،این واحد را برای تو خریده ام!» سرهنگ
که وی مدتی قبل به عنوان پیمانکار در یکی از حسین بیات مختاری افزود :اما وقتی کارآگاهان
مدیریت های شهری مشغول فعالیت بوده که پس تحقیقات خود را در این باره ادامه دادند ،مشخص
از اختالس مبلغ  50میلیون تومان روانه زندان شد که متهم مذکور به همسرش دروغ گفته و
آپارتمانی در کار نیست ،او همه مبلغ وام را صرف
شدهاست.
تسویه حساب بدهی
محل دفن جسد در باغچه منزل هایش کرده بود! این
مقام انتظامی بــه از
بین بردن همه اسناد
و مـــدارک مــربــوط به
مقتوله نیز اشاره کرد
و گفت« :مهدی-س:
(متهم)صبحسومآبان
وساعتیبعدازارتکاب
قتل،کیفحاویهمه
متهم در محل جنایت
اسنادومدارک،مانتو،
داروهاوحتیواکرمادرشراداخلخودروگذاشته
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی به ماجرای
و در بیرون از منزل درون سطل زباله های متعدد
عجیب دیگری در تحقیقات این پرونده جنایی
اشاره کرد و افزود :هنگامی که کارآگاهان به طور انداخته است تا نقشه گم شدن مادرش در مسیر
غیرمحسوس و برای یافتن سرنخی از این پرونده رفتنبهحرممطهرامامرضا(ع)راکاملکند!یکی
از مواردی که کارآگاهان را به سوی دخالت فردی
جنایی ،بررسی های خود را ادامــه می دادنــد به
ماجرای خرید یک واحد آپارتمان در بولوار شهید آشنا در ماجرای قتل سوق داد ،گم شدن کیف
فکوری رسیدند که همسر متهم در اظهارات خود اسناد و مدارک مقتوله بود چرا که متهم با نابود
بیان کرده بود« ،همسرم آپارتمان را با وام  200کردن لوازم وی سعی داشت چنین وانمود کند
میلیونی که از بانک گرفت به نام من خریداری که مادرش برای رفتن از منزل مانتوی مشخصی
کرد» بنابراین کارآگاهان به این نتیجه رسیدند که پوشیدهوداروهاوواکررانیزهمراهخودشبردهبود
احتمال دارد زن  57ساله در این منزل آپارتمانی امااینکهچراکیفحاویاسنادومدارکشناسایی
به قتل رسیده یا در آن جا به گروگان گرفته شده او هم گم شده ،سرنخی بود که ذهن کارآگاهان را
باشد! به همین دلیل گروهی از کارآگاهان با درگیرکرد.
همکاری همسر متهم به بولوار فکوری رفتند! رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی با اشــاره
همسر متهم از داخل خیابان ،واحدی را در یک به ادامــه تحقیقات در ایــن پرونده تصریح کرد:
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متهم مذکور میلیون ها تومان طال را به مبلغ 22
میلیون فروخته است و با آن که بارها برای خرید
طالهای بدون فاکتور هشدار داده ایم اما هنوز
هم متاسفانه برخی از افرادیا طالفروشان اقدامبه
این کار می کنند که در نهایت گرفتار پرونده های
جنایی میشوند .وی اضافه کرد :متهم با انگیزه
مالی ،مادرش را درحالی به قتل رسانده است که
برخی از فرزندان مقتوله مدعی هستند مادرشان
حدود 50-40میلیونتومانپولنقدنیزدرمنزل
داشته است که تحقیقات در این باره ادامه دارد.
سرهنگ کارآگاه حسین بیات مختاری دربــاره
اعترافاتدیگرمتهمنیزگفت:مرد 38سالهکهدو
فرزنددخترنیزداردوبهتنهاییمرتکباینجنایت
شده است در اعترافات خود درباره تغییر ظاهری
باغچه منزل (محل دفن جسد) گفت « :آن روز
صبح وقتی همسرم را به خانه خواهرش رساندم،
خودم بالفاصله به منزل بازگشتم و به کارگری که
صبحاستخدامکردهبودم،مبلغ 150هزارتومان
به خاطر کندن گودال بیش از دو متری دادم .بعد
از رفتن آن کارگر جسد را درون گودال انداختم و
با بیل و دست هرچه توانستم خاک ریختم ولی به
دلیلاسترسزیاددستانمتوانایینداشت،خیلی
میترسیدمکههمسرمازراهبرسد!بنابراینمنتظر
ماندم تا این که دوبــاره همسرم برای پیداکردن
مادرم عازم حرم مطهر شد .من هم از این فرصت
استفاده کردم و کارگر دیگری به خانه آوردم و از او
خواستم باغچه را به طور کامل تغییر دهد و چند
گودال برای کاشتن نهال ،حفر کند! او هم ابتدا
گودال دو متری را از خاک پر کرد و در محل دفن
مادرم نیز گودال برای کاشت نهال ایجاد کرد تا
وضعیت ظاهری باغچه کامال تغییر کند اما هنوز
نتوانستهبودمنهالیبکارمکهدستگیرشدم!»
ایــن مقام ارشــد انتظامی تاکید کــرد :اگرچه
جمعآوری اسناد و مدارک محکم و مستند در این
پرونده حدود دو ماه طول کشید ،اما این مدارک

به خودم دروغ می گفتم!

به گونه ای بود که متهم با دیدن آن ها در همان
لحظات اولیه در شوک فرو رفت و به ناچار لب به
اعتراف گشود چرا که اسناد کارآگاهان نشان می
داد ،متهم مذکور در همین مدت اندک و همزمان
باسناریویساختگیگمشدنمادرش،همهلوازم
منزل مقتوله را داخل اتاقی ریخته و همسرش را
قانعکردهبودکهدرطبقهدوممنزل(محلسکونت
مقتوله) زندگی کنند چرا که آن جا بزرگ تر است
و طبقه اول (منزل متهم) را به رهن و اجاره واگذار
کرده بود که با مبلغ رهن مقداری از بدهکاری
هایش را تسویه کند! سرهنگ مختاری گفت:
این ها از جمله مواردی بود که از چشمان تیزبین
کارآگاهاندورنماندوبهعنواناسنادمحکمهپسند
درجریانبازجوییهامورداستفادهقرارگرفت.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در پایان و با
قدردانیازتالشهاودستوراتقاضیاحمدینژاد
(قاضی ویژه قتل عمد) و همه عواملی که در کشف
اینپروندهجنایینقشداشتند،خاطرنشانکرد:
شگردهایتخصصی،علمیوپلیسیزیادیدراین
گونه پرونده ها از سوی کارآگاهان مورد توجه قرار
میگیردکهبهخاطررعایتمسائلایمنیوامنیتی
قابلافشانیستندولیافرادیکهفکرمیکنندبعد
از ارتکاب جرم چنین و چنان برنامه ریزی خواهند
کرد که پلیس گمراه شــود ،بدانند ،تجهیزات و
امکانات و تخصص های پلیسی به اندازه ای است
کهحتیدرتفکرمجرماننمیگنجدوهیچگاهراه
گریزی نخواهند یافت بنابراین در لحظه تصمیم
برایارتکابقتلیاجرایمدیگربهاینموضوع توجه
داشتهباشندکهتاکنونهیچمجرمیبرایهمیشه
نتوانستهاستازچنگقانونبگریزد.
شایانذکراستگزارشکاملاینجنایتباعنوان
(تالقیآخریننگاه!)،روزگذشتهدرصفحهحوادث
خراسانبهچاپرسیدهاست.

سرویس مدرسه در ارومیه دچار سانحه شد
رئیس اداره روابــط عمومی اداره کل آموزش
و پــرورش آذربایجان غربی با اشــاره به سانحه
رانندگی یک سرویس مدرسه در ارومیه گفت:
وضعیت جسمانی سه دانش آموز حادثه دیده
در منطقه «صومای برادوست» این شهرستان
مطلوب است .مهدی محمدپور روز یک شنبه در
گفت و گو با ایرنا افزود :این حادثه در مسیر تردد
از روستای «فیروزیان» به مدرسه خلبان شهید
روستای «گنبد» رخ داد و سه دانش آموز پسر بر
اثر سقوط خودرو پراید از یک پل دچار مصدومیت
شدند .وی با تاکید بر این که مجروحان برای
مــداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل

شدند ،اظهار کرد :این سرویس مدرسه حامل
پنج دانش آموز دوره اول متوسطه بود .به گزارش
ایرنا علت این حادثه هنوز اعالم نشده اما از سوی
مسئوالن در دست بررسی است.

۲۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق به مرزهای شرقی نرسید
توکلی -پلیس کــرمــان از قاچاق ۲۰۰هــزار
لیتر سوخت به مرزهای شرقی جلوگیری کرد.
فرمانده انتظامی استان کرمان روز گذشته از
توقیف دو دستگاه تانکر و کشف  56هزار لیتر
گازوئیل قاچاق در عملیات پلیس شهرستان
انار خبر داد.
بــه گ ــزارش خــراســان س ــردار «بنی اســدی فر»
افزود :ماموران پلیس آگاهی انار هنگام کنترل

خودروهای عبوری محور"انار -یزد" دو دستگاه
تانکر را برای بررسی متوقف کردند .ودر بازرسی
از این دو تانکر در مجموع  56هزار لیتر گازوئیل
قاچاق و فاقد هرگونه مجوز ،کشف و در این زمینه
دو نفر رادستگیر کردند.
مقام ارشد انتظامی کرمان همچنین از توقیف
یک دستگاه کامیون کشنده در پوشش پودر
ماشین لباسشویی و کشف 36هزار لیتر گازوئیل
قاچاق در سیرجان خبر داد و اظهار کرد:ماموران
مبارزه باقاچاق کاال وارز پلیس آگاهی سیرجان
حین کنترل خودروهای عبوری ،در محور اصلی
سیرجان  -بندرعباس  ،به یک دستگاه کامیون
کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی گفت:ماموران پس از توقیف و در بازرسی از
آن  36هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف ودر این
باره دو متهم را دستگیر کردند.
وی یــادآور شد :طی تحقیقات و بررسی های
صــورت گرفته ماموران ،مشخص شد کامیون
کشنده حامل بارنامه جعلی مواد پاک کننده بود.
این گزارش حاکی است سرهنگ اکبر نجفی،
(فرمانده انتظامی شهرستان بــم) هم گفت:
نیروی انتظامی در مقابله با قاچاقچیان سوخت
 ۱۰۴هزار لیترگازوئیل را از دو دستگاه تریلر در
بم کشف و ضبط کرد.

آن چه را درباره دخترم از دوستش شنیده
بــودم برایم باورپذیر نبود ،هیچ گــاه نمی
توانستم به این سخنان وحشتناک توجه
کنم ولی این موضوع مانند خوره ای به جانم
افتاده بود و احتمال می دادم دختر 15ساله
ام به خاطر لجبازی یا انتقام از ناپدری اش
این ماجرای هولناک را مطرح کرده است
تا این که یک روز با تماس همسایه خود را به
منزل رساندم و ...
زن 31سالهدرحالیکهاشکهایدخترش
را پاک می کرد با بیان این که انگار به خودم
هم دروغ می گفتم تا همه آن حــرف ها را
تهمت هایی زشت و ناروا بدانم به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد
گفت :پدر معتاد و بیکارم مرا در سن 10
سالگی عروس کرد تا به قول معروف یک نان
خوراز 14عضوخانوادهکمشودبهخاطراین
که مادرم بیمار بود و من به همراه  11خواهر
و بــرادرم روزگــار سختی را می گذراندم با
وجوداینهمسرمنیزمردیمعتاد،بداخالق
و پرخاشگر بود او به هر بهانه واهی مرا کتک
می زد در حالی که من کودکی خردسال
بودم واز مهارت های خانواده و همسرداری
چیزی نمی دانستم .دخترم که به دنیا آمد
مثل یک عروسک او را در آغوش می گرفتم
و برایش الالیــی می خــوانــدم ،انگار هنوز
عروسک بازی می کردم اما با به دنیا آمدن
پسرم اختالفات من و «قربانعلی» به اوج
خود رسید به طوری که دیگر تحمل فحاشی
و کتک کاری های همسرم را نداشتم .آن
قــدر در شرایط سختی زندگی می کردم
که به بیماری افسردگی دچــار شــدم و با
تصمیمی احمقانه دست به خودسوزی زدم
اما خوشبختانه قبل از آن که حادثه تلخی
رخ دهد ،زن همسایه به دادم رسید و نجات
پیدا کــردم .دیگر چاره ای جز طالق برایم
نمانده بود به همین دلیل دخترم را به پدرش
سپردم و خودم به همراه پسر خردسالم نزد
مادربزرگم رفتم .چندین ماه بعد زمانی که
پسر کوچکم را به شهر بازی یکی از پارک
های مشهد برده بودم با پسر مجردی به نام
«فــریــدون» آشنا شــدم که با دوستانش در
پارک قدم می زد .مدتی بعد از این آشنایی و
دیدارهای پنهانی ،فریدون مرا که  21سال
داشتم از مادربزرگم خواستگاری کرد ،من
که منتظر چنین لحظه ای بــودم ،نصیحت
های مادربزرگم را که می گفت عجوالنه
تصمیم نگیرم به هیچ وجه نمی شنیدم چرا
که سال ها محروم بودن از مهر و عاطفه را در
وجود فریدون جست وجو می کردم و به آینده
نمی اندیشیدم .چند روز بعد از ثبت ازدواج
مان و جاری شدن خطبه عقد تازه فهمیدم
که او نه تنها به مواد مخدر اعتیاد دارد بلکه
شب ها را نیز درون خودروی وانت پیکانی
می خوابد که با آن کار می کند .من هم که
نمی خواستم او را از دست بدهم ،حاضر به
زندگیداخلوانتشدمگاهینیزدرمناطق
حاشیه شهر مجبور به کارتن خوابی بودیم
تا این که به عنوان کارگر خدماتی در یک
رستوران مشغول کار شدم که زندگی مان
سر و سامانی یابد .در این مدت پسرم را نیز
به مادربزرگم سپرده بودم .خالصه مدتی
بعد خانه ای را در حاشیه شهر اجاره کردیم
و من پسرم را نزد خودم آوردم اما وضعیت
همسرم هر روز بدتر می شد تا جایی که
دیگر هزینه های اعتیادش را نیز من تامین
می کردم و او در خانه بیکار بود 10 .سال
از زندگی مشترکمان در حالی می گذشت
که صاحب دو فرزند دیگر شــده بــودم و با
ترغیب و تشویق همسرم مواد مخدر مصرف
می کردم .در همین روزها بود که دخترم به
خاطر اختالف با نامادری اش نزد من آمد
و گریه کنان خواست تا در کنار من زندگی
کند .من هم که از دیدن نغمه ذوق زده شده
بودم مسئولیت نگهداری از فرزندانم را به
او سپردم تا با خیال راحت سر کار بروم .تا
این که روزی از دوست نغمه شنیدم فریدون
قصد دارد دخترم را مورد آزار قرار دهد ولی
همسرم قسم خورد که این حرف ها تهمت
است با وجود این روزی با تماس همسایه
وقتی سراسیمه به خانه رسیدم که پلیس در
محل بود و  ...تازه فهمیدم که وقتی دخترم
را برای خروج بدون اجازه از منزل کتک می
زدم او برای فرار از چنگ فریدون در حالی
به خانه دوستش می رفت که همسرم مواد
مخدر صنعتی مصرف کرده و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

