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توکلی -فرمانده انتظامی رودبارجنوب از کشف ۲۴كیلو هروئین از خودروی سواری سمند در این شهرستان خبر داد .به گزارش خبرنگار ما سرهنگ
فیروزبخت گفت :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدرمستقردرایستگاه بازرسی"پنگ" این مقدارمواد را هنگام کنترل خودروهای عبوری محور زهكلوت به
رودباراز یك دستگاه خودروی سمندكه به طرزبسیارماهرانه ای جاسازشده بود کشف کردند.وی افزود:دراین زمینه دو قاچاقچی دستگیر شدند.

جاساز  ۲۴کیلو هروئین
درسمند لو رفت

درامتدادتاریکی

عامل قتل مادر و دختر  3ساله در اولین جلسه بازپرسی مطرح کرد

سجادپور -مرد  27ساله معتادی که در یک
جنایت وحشتناک همسر  18ساله و دختر سه
ساله اش را به قتل رسانده بود ،روز گذشته در
شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب مشهد
به ســواالت تخصصی قاضی کاظم میرزایی
پاسخ داد و پرده از راز قتل اعضای خانواده اش
با انگیزه «کل کل های خانوادگی» برداشت.
این متهم که جمشید نام دارد درباره علت این
جنایت گفت :بیکار بودم و همسرم از حدود سه
سال قبل با بیکاری من مشکل داشت.

زودتر قصاصم کنید!
شب حادثه هم وقتی از بیرون به خانه آمدم
درگیری لفظی ما شروع شد .اما ساعت 6صبح
که از خواب بیدار شدم همسرم سفره صبحانه
را پهن کرد که من از پشت سر با تکه پارچه ای
که کنار خانه افتاده بود او را خفه کردم .سپس
دخترم را از خــواب بیدار کــردم و  10دقیقه
با او نشستم تا این که جلوی دهــان او را نیز
گرفتم و خفه اش کردم .بعد از آن هم به منزل
برادرم رفتم و به همسرش گفتم که همسر و
فرزندم دچار گازگرفتگی شده اند .البته قبل

سرگذشت مرد بی رحم

از آن اجساد همسر و دخترم را به داخل اتاق
کشاندم تا صحنه سازی کنم! متهم ادامه داد:
بعد از این ماجرا به خواجه ربیع گریختم و شب
را در پارک به سر بردم تا این که روز بعد خودم را
به کالنتری رسالت معرفی کردم اما در هنگام
وقوع حادثه مواد روان گردان یا چیز دیگری
استفاده نکرده بودم! حاال هم اگر اولیای دم
تقاضای قصاص دارند زودتر قصاصم کنید.
شایان ذکر است ،متهم این پرونده جنایی یک
شنبه گذشته و در اقدامی وحشتناک ،همسر

و دخترش را به قتل رســانــده سپس طوری
صحنه سازی کرده بود تا ماجرای مرگ آن ها
گازگرفتگی تلقی شود این در حالی است که
متهم در جلسه بازجویی مدعی شد منظور من
گاز شهری بود!

عامل شلیک مرگبار پس از  34ماه فرار دستگیر شد

جنایت مسلحانه به خاطر پیامک های زشت!
سیدخلیل سجادپور -جوان  26ساله ای که
قصد داشت زهر چشمی از عامل ارسال پیامک
های زشت بگیرد ،در جنایتی مسلحانه مرد 41
ساله ای را در فروشگاه موادغذایی به قتل رساند
که نقشی در ماجرای ارسال پیامک ها نداشت!
به گــزارش خراسان ،صبح پنج شنبه بیست و
نهم اردیبهشت سال  95در حالی که خورشید
انوار طالیی خود را بر فراز روستای هندل آباد
مشهد گسترده بود ،تعدادی از اهالی روستا نیز
طبق معمول زیر سایه دیواری بلند در نزدیکی
دو فروشگاه موادغذایی نشستند تا کنار یکدیگر
ساعات خوشی را بگذرانند ،اما هنوز گرم گفت
وگو نشده بودند که ناگهان صدای برق آسای
انفجار گونه ای ،چشم هــای آنــان را به سوی
فروشگاه موادغذایی خیره کرد .در این میان،
یکی از اهالی سکوت حیرت انگیز دیگران را
شکست و گفت« :حتما کابل های برق داخل
فروشگاه اتصالی دارد!» اما با خروج دو برادر
خون آلود از داخل فروشگاه ،اهالی سایه نشین
وحشت زده به ســوی مجروحانی دویــدنــد که
هدف اصابت ضربه چاقو قرار گرفته بودند .هنوز
چشمان حیرت زده اهالی به دنبال سرنخی
از این ماجرا بود که جــوان 24ساله ای به نام
«علی» که سالح شکاری را در دست می فشرد،
از فروشگاه خارج شد و با موتورسیکلت گریخت.
چند نفر از سایه نشین ها وقتی داخــل مغازه
رفتند ،با صحنه وحشتناک دیگری رو به رو
شدند .مرد 41ساله دیگری نیز که آثار گلوله
روی بدنش نمایان بود ،پشت پیشخوان فروشگاه
قرار داشت .دقایقی بعد با کمک اهالی روستا،
سه جوان مجروح به بیمارستان شهیدهاشمی
نژاد مشهد منتقل شدند اما تالش پزشکان برای
نجات جان مرد 41ساله به نتیجه نرسید و او بر
اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله جان خود را
از دست داد.
با گــزارش این حادثه مرگبار بالفاصله قاضی
سیدجواد حسینی (قاضی ویــژه قتل عمد در
زمــان حادثه) به همراه عوامل بررسی صحنه
جرم و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی،
عازم روستای هندل آباد در حدود 40کیلومتری
مشهد شد .آثار خون های ریخته شده در محل
حکایت از درگــیــری خونینی داشــت که یکی
از گلوله ها نیز به مایع 4لیتری ظرف شویی

داخل فروشگاه اصابت کرده بود .بررسی های
مقدماتی مقام قضایی نشان می داد ،متهم به
سمت کــوه هــای اطــراف روستا گریخته است
بنابراین ،گروهی از مأموران به سوی کوه رفتند
اما خبری از متهم فراری نبود.
عقربه های ساعت به نیمه شب نزدیک می شد که
کارآگاهان دریافتند متهم به یکی از روستاهای
اطــراف کــات مــتــواری شــده اســت ،بنابراین
گروهی از نیروهای انتظامی نیز عازم روستای
مذکور شدند اما متهم قبل از رسیدن مأموران،
مخفیگاه خود را تغییر داده بود.
به گزارش خراسان ،متهم این پرونده جنایی که
به شهرهای مختلف گریخته بود دوباره مخفیانه و
با همکاری افراد دیگری وارد مشهد شد و با اجاره
یک منزل در توس  65به زندگی پنهانی خود
ادامه داد تا این که کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ
سلطانیان (رئیس دایــره قتل عمد) و با صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی
که ادامــه رسیدگی به این پرونده جنایی را به
عهده داشت به ردیابی های تخصصی پرداختند
و به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد متهم
در مشهد مخفی شده است بنابراین گروه ویژه
عملیاتی پلیس ،در یک اقدام هماهنگ و با کسب
مجوزهای قضایی او را در دقایق اولیه بامداد روز
گذشته و در مخفیگاهش دستگیر کردند .در
بازرسی از مخفیگاه این متهم  26ساله مجرد
مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف شد .وی
که روز گذشته در شعبه  211دادسرای عمومی
و انقالب مشهد مقابل میز عدالت قرار گرفته
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بود در تشریح ماجرا به قاضی میرزایی گفت :از
حدود پنج ماه قبل از وقوع قتل ،فردی به نام
«ح – ر» از طریق ارســال پیامک های زشت به
همسر برادرم توهین می کرد .به همین دلیل ما
شکایتی را در دادسرا مطرح کردیم ولی عاقبت
این پیگیری ها به نتیجه نرسید تا این که تصمیم
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گرفتم او را بترسانم .ساعت  8صبح بیست و نهم
اردیبهشت سال  95اسلحه شکاری دو لول را که
از افراد ناشناس خریده بودم برداشتم و به سمت
فروشگاه مواد غذایی آن فرد که در باالی روستای
هندل آباد بود رفتم اما داماد آن ها که «علی –
الف» نام داشت نیز آن جا بود .در یک لحظه گلوله
شلیک شد و به علی برخورد کرد ،در حین فرار
با «ح – ر» و فرد دیگری هم درگیر شدم ولی در
نهایت با آن که با آجر ضربه ای به سرم خورده بود
موفق به فرار شدم .متهم جنایت مسلحانه ادامه
داد :من در این باره به برادرم چیزی نگفتم چون
می خواستم به تنهایی او را بترسانم .البته قبل
از این ماجرا با «ح -ر» صحبت کردم اما او گفت:
هر غلطی نکردی بکن! من با افراد دیگر کاری
نداشتم فقط قصدم «ح -ر» بود که پیامک های
زشت را می فرستاد!
وی در پاسخ به ایــن ســوال که هزینه زندگی
مخفیانه را چگونه تامین می کردی؟ نیز گفت:
برخی از روزها سرکار می رفتم!

با آن که همسرم  18سال بیشتر نداشت اما با هم عالقه ای به ادامه تحصیل نداشتم .بعد از
سرزنش هایش آزارم می داد او به من مشکوک پایان سربازی گواهی نامه رانندگی گرفتم و
شده بود و هر بار که از بیرون به خانه می آمدم با خودروی پرایدی که پدرم آن را خریده و در
باید پاسخش را می دادم که کجا بودم و چه اختیارم گذاشته بود به مسافرکشی روی آوردم
کردم؟ او فکر می کرد من مواد مخدر صنعتی اما رفیق بازی را فراموش نکردم این در حالی
مصرف می کنم و به همین دلیل چند بار با بود که هر روز مواد مخدر بیشتری مصرف می
حالت قهر منزل را ترک کرد تا این که تصمیم کردم و کمتر می توانستم کار کنم از طرفی
هم همواره به خاطر تعمیر خــودرو از پدرم
به قتل او و دخترم گرفتم و ...
جــوان  27ساله ای که در اقدامی هولناک پول می گرفتم تا این که صبر پدرم لبریز شد و
همسر و دختر سه ساله اش را به قتل رسانده خودرواش را از من گرفت .بعد از آن به دنبال
اس ــت پــس از آن کــه بــه ســــواالت کــارآگــاه کارگری رفتم تا بتوانم هزینه های اعتیادم را
نجفی (افسر پرونده) درباره چگونگی وقوع تامین کنم .اما از آن جایی که به دلیل عوارض
جنایت پاسخ داد در تشریح ماجرای اعتیاد ناشی از اعتیاد خمار می شدم یا ساعت های
و سرگذشت خــود گفت :دوران دبیرستان زیــادی را می خوابیدم خیلی از روزهــا بیکار
در رشته برق صنعتی تحصیل می کردم که بودم و کسی مرا سر کار نمی برد تا این که در
در واقــع همه بدبختی هایم از همان دوران سال  1392با دختر عمویم ازدواج کردم .آن
آغــاز شد .آن زمــان  17سال بیشتر نداشتم ها ساکن یکی از روستاهای قوچان بودند و من
که با تعارف دوستانم اولین پک را به سیگار دختر عمویم را تا شب خواستگاری ندیده بودم
زدم از آن روز به بعد کشیدن سیگار به همراه ولی در همان شب اول خواستگاری قرار و مدار
همکالسی هایم به یک امر عادی تبدیل شد .ازدواج ما گذاشته شد و من با همسرم که 13
به طوری که در بیرون از مدرسه بسته سیگار را سال داشت ازدواج کردم البته درباره اعتیادم
در جیب مان می گذاشتیم و در کوچه و خیابان چیزی به او نگفتم چرا که فکر می کردم موضوع
استعمال می کردیم .پــدرم بنگاه دار بود و با اهمیتی نیست .بعد از ازدواج هم بیکار بودم
وضعیت مالی خوبی داشــت به همین دلیل و پدرم هزینه های زندگی مرا تامین می کرد.
پول رفیق بازی هایم را از او می گرفتم تا این وقتی همسرم متوجه اعتیادم شد بارها به او و
که آرام آرام به خاطر حس کنجکاوی تصمیم خانواده اش قول دادم که اعتیادم را ترک می
به مصرف تریاک گرفتیم .آن روز هم به همراه کنم اما فقط وعده می دادم تا این که چند بار
چند تن از دوستانم به باغی در منطقه همت به خاطر بیکاری و اعتیاد من درگیری بین ما
آباد رفتیم و با روشن کردن آتش به استعمال به وجود آمد و همسرم قهر کرد ولی به خاطر
مواد مخدر پرداختیم .آن جا بود که دیگر هر غــروری که داشتم دنبالش نمی رفتم تا این
چند روز یک بار و در مکان های مختلف دور که خودش باز می گشت اما از سال گذشته
هم می نشستیم و بساط مــواد مخدر را پهن اختالفات ما شــدت گرفت چــرا که همسرم
می کردیم .وقتی تحصیالتم در دبیرستان برای مصرف شیشه به من مشکوک شده بود به
به پایان رسید عــازم خدمت ســربــازی شدم همین دلیل وقتی از بیرون به منزل می آمدم
چرا که استعدادم کشش ادامــه تحصیل در جر و بحث های ما شدت می گرفت تا این که در
دانشگاه را نداشت و از سوی دیگر نیز خودم حالت عصبانیت او و فرزندم را خفه کردم تا . ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

