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اعتراف «گوشی قاپ ها»
به  17فقره سرقت در مشهد

سجادپور -جوان موتورسواری که در مناطق شلوغ و پرتردد حاشیه شهر اقدام به گوشی قاپی می کرد ،با تالش عوامل تجسس کالنتری
سپاد مشهد و در یک عملیات کامال پوششی با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مشهد) در
خیابان کشاورز به دام افتاد .به گزارش خراسان ،این سارق به  17فقره گوشی قاپی با استفاده از موتورسیکلت سرقتی اعتراف کرد.

...

ازمیان خبرها
ماجرای قتل وحشتناک
یک جوان مقابل چشمان همسر
و فرزند خردسالش

اشکتمساح«صورتزخمی»درصحنهجنایت!
روی صورتش وجود داشت ،توجه قاضی احمدی
نژاد را به خود جلب کرد« .جلیل – ن» که مدعی
بود خراشیدگی مذکور به خاطر کوبیده شدن
سرش به شیشه ها ایجاد شده است ،خرده شیشه
های ریخته شده درون حیاط و خانه را شاهد این
ادعا دانست و گفت :این خواهرم را خیلی دوست

حسین بیات مختاری (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضــوی) متهم این پرونده جنایی در
دایــره قتل عمد پلیس آگاهی ،توسط سرهنگ
علی بهرامزاده (افسر پرونده) سوال پیچ شد اما
هنوز هم اشک ریزان مدعی بود که در عزای از
دست دادن خواهرش ،آرامش ندارد و نمی تواند

عکس از خراسان

سجادپور  -مــرد  34ساله افغانی که با
همدستی سه مهاجم نقابدار ،پسر عموی
خــودش را مقابل چشمان همسر و فرزند
خردسال وی به قتل رساند ،تحت تعقیب
پلیس قرار گرفت.
به گــزارش خراسان ،شب جمعه گذشته،
مرد  34ساله ای به نام امید که به همراه
ســه تــن از همدستان نــقــابــدارش ســوار
موتورسیکلت بود ،به منزل پسرعمویش در
خیابان حر  52رفت و با شکستن در منزل
وارد اتــاق شد .او که خنجری را در دست
می فشرد در حالی هشت ضربه هولناک به
نقاط مختلف بدن پسرعموی  30ساله اش
فرود آورد که همسر و دختر چهار ساله او
از شدت ترس به گوشه اتاق خزیده بودند!
گـــزارش خــراســان حــاکــی اس ــت ،بــا فــرار
مهاجمان از محل حادثه ،مرد مجروح خود
را با کمک همسرش به داخل حیاط رساند
تا نیروهای اورژانــس رسیدند و پیکر خون
آلود وی را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد
مشهد بردند اما دیگر دیر شده و این جوان
افغانی بر اثر عوارض شدید ناشی از اصابت
خنجر جــان خــود را از دســت داده بــود! با
گزارش این حادثه وحشتناک به قاضی ویژه
قتل عمد ،بالفاصله تحقیقات گسترده ای
از سوی قاضی احمدی نژاد در این باره آغاز
شد .بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود
که امید (متهم به قتل فراری) یا عبدالعلی
(مقتول) در یک میدان بار مشغول به کار
بودند که بنا به دالیلی با یکدیگر به نزاع
پرداختند و امید پسرعموی خودش را کتک
کاری کرد .با شکایت عبدالعلی به دستگاه
قضایی ،این پرونده مــورد رسیدگی قرار
گرفت ولی چند بار مراجعه امید به در منزل
پسرعمویش برای گرفتن رضایت بی نتیجه
ماند تا این که این حادثه هولناک رخ داد
وامید به اتهام جنایت تحت تعقیب قضایی
قرار گرفت.

راز مرگ زن جوان چه بود؟

سیدخلیل سجادپور -جــوان صــورت زخمی
که در صحنه مرگ ناگهانی خواهرش ،از شدت
ناراحتی و اشک ریزان خود را به در و دیوار می
کوبید به طوری که شیشه های پنجره منزل را با
سر می شکست ،مورد ظن قاضی ویژه قتل عمد
قرار گرفت و ساعتی بعد از صدور دستور بازداشت
موقت در حضور کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی راز جنایتی را فاش کرد
که خود ،متهم ردیف آن اول شد!
به گزارش خراسان ،صبح روز گذشته نیروهای
انتظامی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد مشهد،
از مرگ ناگهانی زن  25ساله ای خبر دادند که
طبق اظهارات برادر متوفی برا اثر گازگرفتگی
جــان باخته ب ــود! در همین حــال ضجه های
وحشتناک و حیرت انگیز بــرادر  24ساله این
زن مطلقه ،قابل کنترل نبود تا جایی که صدای
گریه های او بسیاری از اهالی روستای محمدآباد
در منطقه فردوسی مشهد را به منزل مذکور
کشاند .بنابر گزارش خراسان ،قاضی علی اکبر
احمدی نژاد با دریافت این خبر بالفاصله ،برای
بررسی میدانی چگونگی مرگ این زن جوان
عازم روستای محمدآباد شد و به تحقیق در این
باره پرداخت .جسد زن مطلقه ،درحالی گوشه
اتاق افتاده بود که شیشه بخاری شومینه شکل
منزل نیز شکسته بود و خرده شیشه های آن در
نزدیکی جسد قرار داشــت .با آن که هیچ گونه
اثــر ظاهری ناشی از وقــوع جنایت روی جسد
زن  25ساله دیده نمی شد قاضی شعبه 208
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،دستور انتقال
جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد و از پزشکان
خواست هرچه سریع تر با معاینه دقیق جسد،
علت مرگ وی را گــزارش کنند .از سوی دیگر
ادامه تحقیقات میدانی درحالی به درون حیاط
این منزل روستایی کشید که هنوز جوان صورت
زخمی ،با گریه های دلخراش ،سرش را به شیشه
های پنجره می کوبید! گزارش خراسان حاکی
است ،در حالی که مادر و هفت برادر دیگر متوفی
در همان محله زندگی می کردند اما گریه های
نامتعارف این جوان  24ساله و خراشیدگی که
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متهم هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی احمدی نژاد

داشتم! مرگ او برایم غیرقابل تحمل است! و ...
بنابر گــزارش خراسان ،این اظهارات درحالی
مطرح می شد که هر لحظه ظن مقام قضایی نیز
افزایش می یافت چرا که خراشیدگی روی صورت
«جلیل» با خراش بریدگی شیشه تفاوت زیادی
داشت به همین دلیل قاضی احمدی نژاد او را
در تنگنای سواالت تخصصی قرار داد تا این که
ساعتی بعد با اظهارنظر پزشکان قانونی ،پرونده
مرگ زن جوان مطلقه ،رنگ جنایی گرفت.
پزشک قانونی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد،
نتیجه معاینات و کالبدشکافی را انسداد راه
تنفسی بر اثــر فشار جسم خارجی اعــام کرد
و بدین ترتیب بالفاصله مقام قضایی دستور
بازداشت جلیل را صــادر کرد چرا که احتمال
می داد خراشیدگی روی صورت وی مربوط به
درگیری است! بنابراین گــزارش ،دقایقی بعد
حلقه های قانون بر دستان جوان  24ساله گره
خورد و وی به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی انتقال یافت .به دستور سرهنگ کارآگاه

از ریزش اشک هایش جلوگیری کند .او ادعا می
کرد :پدرم را از دست داده ام و مادرم در بخشی از
یک منزل مسکونی بزرگ روستایی زندگی می
کند و خواهرم نیز که از همسرش طالق گرفته بود
درقسمتدیگراینمنزلبهزندگیخودادامهمی
داد .امروز (دیروز) صبح وقتی وارد منزل شدم به
طور اتفاقی جسد خواهرم را دیدم که گوشه اتاق
افتاده و شیشه بخاری نیز شکسته بود! به همین
دلیل احتمال دادم که او بر اثر گازگرفتگی جان
باخته است و همین موضوع را نیز به نیروهای
انتظامی گفتم! گزارش خراسان حاکی است،
متهم به قتل که می دید داستان ساختگی اش
مورد توجه کارآگاهان قرار نمی گیرد و آن ها فقط
به سخنانش گوش می دهند ناگهان به اشک
های تمساح گونه اش پایان داد و راز این جنایت
هولناک را فاش کرد« .جلیل-ن» که در حضور
مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی ناچار شد حقیقت ماجرا
را بیان کند ،در ادامه اظهاراتش گفت :از مدتی
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قبل به این موضوع که خواهرم بعد از طالق از
همسرش ،گاهی مــواد مخدر سنتی (تریاک)
مصرف می کند ،مشکوک شده بــودم و همین
مسئله موجب بروز اختالفات خانوادگی شده
بود تا جایی که سعی می کــردم مچ او را بگیرم
ولی خواهرم همواره به شدت این قضیه را انکار
می کرد و مدعی بود که به او تهمت ناروا می زنیم!
ولی من دست از تعقیب او برنداشتم تا این که شب
جمعه باز هم به او شک کردم و به آرامی وارد خانه
اش شدم که او را در حال مصرف مواد مخدر دیدم!
این صحنه برایم خیلی آزاردهنده بود به طوری
که مشاجره ما باال گرفت و من از شدت عصبانیت
ابتدا تالش کردم دست و پاهایش را ببندم ولی او
بهصورتمچنگانداختکهباناخناوخراشیدگی
روی صورتم ایجاد شد و با لگدی که به بخاری زد
شیشه آن را نیز شکست .پس از آن خواهرم را روی
زمین انداختم و آن قدر گلو و دهانش را با دست
فشار دادم که جان سپرد .جسد او را در همین
حال رها کردم و به خانه بازگشتم! این جوان 24
ساله که به تازگی دختری را به عقد خود درآورده
است و دوران نامزدی را سپری می کند ،در ادامه
اعترافاتش افزود :تا صبح در افکارم غوطه ور بودم
که چگونه این ماجرا را پنهان نگه دارم به همین
دلیل صبح زود دوبــاره به منزل خواهرم رفتم
و صحنه ساختگی گازگرفتگی را برنامه ریزی
کردم .از سوی دیگر هم سرم را به شیشه پنجره
می کوبیدم تا دیگران که در منزل ما حضور یافته
بودند فکر کنند من از غم خواهرم دست به چنین
کارهایی می زنم! در حالی که قصد داشتم قصه
صورت زخمی خودم را پنهان کنم!
شایان ذکر اســت ،تحقیقات بیشتر دربــاره این
پرونده جنایی زیرنظر مستقیم سرهنگ غالمی
ثانی (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی)وباصدوردستوراتویژهقضاییهمچنان
ادامه دارد.

...

درامتداد روشنایی

پایان انتظار  7ساله
از شدت خوشحالی قصد داشــت پله ها را
دو تا یکی طی کند اما سن و سالش اجازه
نمیداد.
لبخند زیبایی بــر لبانش نشسته بــود و
برق چشمانش توجه مراجعان به مجتمع
قضایی شهید بهشتی مشهد را بــه خود
جلب میکرد .او در پی یافتن اتاق معاون
دادستان بود که کنارش قرار گرفتم .نامهای
را که برای قدردانی از یک بازپرس نوشته
بود تا تقدیم سرپرست مجتمع کند  ،نشانم
داد و گفت :از هفت سال قبل این پله ها را
برای رسیدن به حقم طی می کنم اما این
رسیدگی آن قدر طوالنی شد که دیگر حتی
از دستگاه قضا هم ناامید شده بودم .بارها
درخواست کردم که پرونده را زودتر مورد
بررسی قــرار دهند تا تکلیف آن مشخص
شود ولی همواره شرمنده خانواده ام می
شدم و تغییری در رسیدگی ایجاد نمی شد تا
این که بازپرس کارآزموده ای به نام «قاضی
حسن زرقانی» که به تازگی مسئولیت شعبه
 405دادســرای عمومی و انقالب مشهد
را بر عهده گرفته بود ،به مطالعه دقیق این
پرونده پرداخت و رسیدگی به آن را در مرحله
دادسرا پایان داد.
اکنون (بهمن گذشته) آن قدر خوشحالم
که از قضاوت عجوالنه ام دربــاره دستگاه
قــضــا خــجــالــت مــی کــشــم چـــرا کــه هنوز
هستند انسان هایی که به ساعت کاری
نمی اندیشند و برای جلب رضایت مخلوق
ت ــاش مــی کــنــنــد .ح ــاال هــم ب ــه مــصــداق
حــدیــث شــریــف «مــن لــم یشکر المخلوق
لم یشکر الخالق» فقط می توانم در حرم امام
مهربانی ها برای چنین انسان های بزرگی
دست به دعا بردارم و ...
ماجرای واقعی در راهروهای دادسرا

