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تیراندازی مرگبار
در مدرسهای در آمریکا

پلیس آمریکا اعالم کرد :در حادثه تیراندازی که در یکی از مدارس این کشور اتفاق افتاد دستکم یک تن کشته شد و هفت نوجوان دیگر مجروح شدند .به
گزارش ایسنا ،در این حادثه که روز (سهشنبه) در ایالت کلرادو اتفاق افتاد دو دانشآموز اقدام به تیراندازی کردند که در جریان این حادثه یک تن کشته شد و
تعداد هفت نوجوان دیگر روانه بیمارستان شدند .پلیس محلی ایالت کلرادواعالم کرد :دو متهم دانش آموز دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار دارند.

برادر زاده ها عموی  ۳زنه خود را بخشیدند
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گذشت از خونخواهی

سجادپور -مرد  ۳زنه ای که ،برادر بزرگ ترش را
به دلیل اختالفات قبلی ،با ضربات مهلک خنجر
بهقتلرساندهبود،بعدازگذشتچهارسالازاین
ماجرای تلخ و با گذشت برادرزاده هایش از چوبه
دارنجاتیافت.
▪جنایتباخنجر

بهگزارشاختصاصیخراسان،شببهنیمهبیست
و پنجم فروردین سال  1394نزدیک می شد که
مرد  ۴۲ساله خنجری را زیر لباس هایش پنهان
کرد و به سمت پنجتن  ۸۷به راه افتاد .همسر دوم
این مرد  ۴۲ساله در یکی از طبقات ساختمانی
زندگیمیکردکهبرادرشنیزدرآنمنزلسکونت
داشت.اما او می دانست که همسرش در منزل
حضور ندارد چرا که از چند روز قبل وی به خاطر
اختالفات خانوادگی و با حالت قهر منزل را ترک
کردهبود.
مردعصبانیبهمنظورگرفتنزهرچشمازبرادرش،
قدم ها را تندتر کرد تا به محل سکونت برادرش
رسید .او سال گذشته( )1393به جرم درگیری
با برادر  ۵۲ساله اش از سوی دادگاه به پرداخت
دیهمحکومشدهبود،اماکینهویازبرادرشزمانی
شدت گرفت که چند ساعت قبل برادر بزرگ تر
وی به همراه یکی از ماموران انتظامی به منظور
پیگیری پرونده قبلی و با دستور قضایی به منزل
همسر دیگر او رفته بود .مرد راننده پس از اطالع
از این ماجرا ،خشمگین شده بود و حاال به انتقامی
خونینمیاندیشید.عقربههایساعتنیمهشب
را نشان می داد که مرد عصبانی با کلیدی که در
دستداشتواردحیاطمنزلمسکونیدرپنجتن
 ۸۷شد و با فریاد برادرش را صدا کرد .این فریادها
در حالی سکوت نیمه شب را می شکست که برادر
وی به قصد قضای حاجت از اتاق بیرون آمده بود.
پس از یک مشاجره لفظی ناگهان برق تیغه خنجر
در فضای تاریک منزل درخشید و مرد  ۴۲ساله
چهار ضربه مهلک را به بدن بــرادرش وارد کرد
و بالفاصله از محل گریخت .همسر و فرزند مرد
مجروح با دیدن این صحنه وحشتناک ،پیکر نیمه
جان او را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
رساندند اما دیگر دیر شده و او بر اثر شدت عوارض
ناشی از اصابت خنجر جان باخته بود .دقایقی
بعد بی سیم های پلیس به کار افتاد و ماجرای این
جنایتهولناکازسویمامورانانتظامیبهقاضی
ویژهقتلعمدگزارششد.

یکزنافغانیدارد.
در ادامه بررسی های ماموران ،کامیونی که متهم
رانندگی آن را بر عهده داشت در اطراف میدان بار
نوغانمشهدشناساییشد،اماماموراننتوانستند
منزل او را پیدا کنند .این گونه بود که با راهنمایی
هایمقامقضایییکیازافسرانتجسسکالنتری
تا سپیده دم در کنار کامیون مخفی شد و به محض

▪دستگیریمرد ۳زنه

با توجه به این ماجرا ،قاضی «سیدجواد حسینی»
(قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) در
همان دقایق اولیه بامداد دستورات ویژه ای را
بــرای شناسایی و دستگیری قاتل صــادر کرد و
بدین ترتیب گروهی از ماموران تجسس کالنتری
وارد عمل شدند .فرزند مقتول که عامل جنایت را
هنگامفراردیدهبودبهمقامقضاییگفت«:آنمرد
را از پشت سر دیدم اما شباهت بسیاری به عمویم
داشــت!» با ایــن سرنخ ،قاضی حسینی دستور
تحقیق در این باره را صادر کرد که مشخص شد
برادر مقتول راننده کامیون است و دو زن ایرانی و

اختالفداشتم،امااودوبار،بامامورانتظامیبرای
دستگیریمندرمنزلم آمدهوفحاشیکردهبود!!
بنابراین گــزارش در پی اعتراف صریح متهم،
مقام قضایی در حالی دستورات دیگری را برای
تحقیقات بیشتر در این باره صادر کرد که خنجر
خون آلود نیز داخل کیسه ای در کامیون متهم
کشفشد.

قاتل هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی حسینی(قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه)

ایــن که مــرد  ۴۲ساله اوایــل صبح بــرای روشن
کــردن کامیون ســوار آن شد ناگهان حلقه های
قانونبردستانشگرهخورد.امااوارتکابهرگونه
جنایتی را انکار کرد و مدعی شد شب هنگام به
منزل برادرمرفتم،اماپسراوقصدداشتباچاقومرا
بزندکهمنکناررفتموناگهانضربهچاقوبهپدرش
اصابت کرد .گزارش خراسان حاکی است :بدین
ترتیب قاضی سیدجواد حسینی ،با صدور قرار
قانونی متهم را در اختیار کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داد تا به صورت
تخصصیوفنیموردبازجوییقرارگیرد.
مــرد  ۴۲ساله کــه در بــرابــر ســـواالت تخصصی
کارآگاهان چــاره ای جز بیان حقیقت نداشت
به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت :با برادرم
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بنا به گزارش خراسان ،مرد 42ساله وقتی متوجه
شد که دیگر نمی تواند راز این جنایت هولناک را
پنهان کند در بازسازی صحنه جرم و دیگر مراحل
دادرسیبهصراحتقتلبرادرشراپذیرفت.
▪اعترافدربازسازیصحنهجنایت

مرد سه زنه وقتی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار
گرفت و پس از آن که قاضی حسینی ماده 129
آیین دادرس ــی کیفری را به وی تفهیم کــرد که
مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را
بازگو کند به تشریح جنایت خود پرداخت و گفت:
«ح-ش»هستم 42سالهکهپنجفرزندوسههمسر
دارم .اختالف من و برادرم از شهریور سال گذشته
هنگامیشروعشدکهفهمیدمبرادرزادهامبهدختر
چهار ساله ام توهین زشتی کرده است .آن شب

موضوع را به زن برادرم گفتم ،اما بــرادرزاده ام از
چنگمگریختوباموزاییکضربهایبهسرمزد.بعد
ازاینماجرااختالفاتودرگیریهایماشروعشد
که پس از یک نزاع خانوادگی آن ها از من شکایت
کردندومنبهپرداختمبلغ 5میلیونو 400هزار
تومان دیه محکوم شدم ولی توان پرداخت آن را
نداشتم .این در حالی بود که یکی از همسران من
در همین منزل (محل جنایت) زندگی میکرد و
من نزد همسر دیگرم بودم .وی که خود را راننده
کامیون معرفی میکرد ،گفت :کینه من هنگامی
شدتگرفتکهبرادرمبامامورانتظامیبهدرمنزل
همسر دیگرم رفته بود تا با دستگیری من بتواند
ماجرای دیه را پیگیری کند .وقتی این موضوع را
شنیدمعصبانیشدمودرحالیکهخنجرینیزبه
همراه داشتم به منزل برادرم آمدم .در آن هنگام
صدای برادرم را شنیدم که می گفت :باید دیه مرا
بدهد من دیه می خواهم .ساعت حدود  10شب
بود که به همین دلیل با «م» درگیر شدم و من با
ضربه خنجری که به قلب او زدم خودم را بدبخت
کردم.منفقطعصبانیبودموقصدکشتنبرادرم
رانداشتمتنهامیخواستماوراباچاقوبترسانمولی
ایناتفاقتلخرخداد.
این گونه بود که وی پس از برگزاری چندین جلسه
محاکمه در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به
قصاص نفس محکوم شد و این رای به تایید قضات
دیوانعالیکشورنیزرسید.
▪گذشتقبلازاجرایحکم

این گــزارش حاکی اســت :درحالی که مقدمات
اجـــرای حکم قــصــاص نفس فــراهــم شــده بــود،
اولیایدم که برادرزاده های قاتل بودند با وساطت
قاضیزرگر(قاضیاجرایاحکامدادسرایعمومی
و انقالب مشهد) تصمیم به گذشت از خونخواهی
گرفتند .آنان پس از چند جلسه گفت وگو با قاضی
اجرای احکام در نهایت از خون پدرشان گذشتند
و حاضر به قصاص عموی خود نشدند .این گونه
بود که قاتل  42ساله که اکنون  46سال دارد پای
چوبهدار بخشیده شد تا زندگی دوباره ای را تجربه
کند .در همین باره و برای تعیین مجازات قانونی
از جنبه عمومی جرم ،پرونده «برادرکشی» دوباره
بهدادگاهکیفرییکخراسانرضویارسالشدتا
قضات دادگاه رای خود را درباره مجازات قانونی3
تا 10سالزندانبرایقاتلصادرکنند.

درامتدادتاریکی

سرقت برای کلکسیون!

روزهای عجیبی را سپری می کردیم وضعیت رسید که حتی اعضای خانواده نیز با چشمانی
آشفته خانه ما به جهنمی تبدیل شده بود که سرزنش آمیز به یکدیگر می نگریستند همین
هرکسیسعیداشتدربرابرنگاههایسرزنش موضوعموجببروزاختالفاتحادیدرزندگی
آمیز دیگران خود را بی گناه نشان بدهد به همه ما شد تا این که تصمیم گرفتم به طور پنهانی
کس و همه چیز مشکوک شــده بودیم حتی و بــدون آن که هیچ کــدام از اعضای خانواده
گاهی با افکاری زشت و نامناسب به اعضای متوجه شوند دوربین مدار بسته در منزل نصب
خانواده هم مظنون می شدیم شرایط طوری کنم .هنوز بیشتر از  48ساعت از نصب دوربین
بود که آرام آرام اختالفات شدیدی بین اعضای نگذشته بود که بازبینی تصاویر ضبط شده آن
حیرتم را برانگیخت در آن تصویر دیدم جوانی
خانواده به وجود آمد تا جایی که ...
مرد میان سال در حالی که حیرت زده و خیره حدود  20ساله به راحتی وارد آپارتمان شد و
به دزد اموال منزلش می نگریست که مدت ها با کلیدی که در دست داشت داخل اتاق خواب
روح وروان همه اطرافیانش را به هم ریخته بود رفت و با گذاشتن شیئی درون جیبش ،از منزلم
درباره ماجرای سرقت های متعدد از منزلش خارج شد او حتی در واحد آپارتمانی را نیز قفل
به کارشناس اجتماعی فرماندهی انتظامی کرد و خیلی طبیعی بیرون رفت.هرچه سعی
شهرستان طرقبه و شاندیز گفت :چند فرزند کردم نتوانستم آن جوان را بشناسم به همین
بزرگدارمکهبرخیازآنهانیزازدواجکردهاند دلیلدستبهدامانپلیسشدمکهبادستورات
و به همین خاطر با گسترش افراد فامیل ،رفت و ویژه دادستان طرقبه و شاندیز تحقیقات پلیس
آمدها به منزل من نیز بیشتر شده بود تا جایی در این باره آغاز شد و آن ها همسایه روبه روی
که تقریبا هر روز سفره بزرگی می انداختیم و از واحد آپارتمانی ما را دستگیر کردند .هیچ وقت
مهمانانمانپذیراییمیکردیمامادراینمیان باورم نمی شد که پسر همسایه در این سرقت
حوادثی رخ می داد که باعث نگرانی اعضای ها نقش داشته باشد اما پلیس در بازرسی از
خانواده ام شده بــود .اولین ماجرا از سرقت منزل وی که با دستورات سرهنگ اکبر حسین
انگشتر طالی همسرم آغاز شد ابتدا احتمال پور (فرمانده انتظامی طرقبه و شاندیز) صورت
می دادیم انگشتر گم شده یا همسرم آن را در گرفت کلکسیونی از امــوال سرقتی منزلم را
جایی گذاشته است که به خاطرش نمی آید که در قفسه های چوبی منزل چیده شده بود،
اما روز بعد باز هم قطعه طالی دیگری از منزل کشف کرد و من فقط حیرت زده به این صحنه
گم شد با وجود این هیچ کس تصور دستبرد می نگریستم تا این که آن جوان  20ساله مورد
به منزل را نداشت اما این سرقت ها همچنان بازجویی قــرار گرفت و گفت :روزی که وارد
ادامه یافت و هر روز شیء با ارزش جدیدی در آپارتمان شدم ناگهان چشمم به کلید منزل
منزل ما گم می شد این ماجرا به حدی رسید واحد روبه رویی افتاد که روی در جامانده بود
که دیگر هرکسی به فردی از افراد فامیل که به من که وسوسه شده بودم کلید را از روی در آن ها
منزل ما رفت و آمد داشتند مشکوک می شد و او برداشتم و سپس تصمیم به سرقت لوازم منزل
را عامل سرقت اشیای گم شده معرفی می کرد آن ها گرفتم البته قصد فروش لوازم سرقتی را
در این میان افرادی که بدهکاری مالی داشتند نداشتموتنهامیخواستمکلکسیونییادگاری
یاازمشکالتاجتماعیدیگریبرخورداربودند از اشیای گران قیمت و باارزش فراهم کنم و ...
بیشتر از همه مورد ظن ما قرار می گرفتند این شایان ذکر است این متهم برای ادامه تحقیقات
وضعیت آشفته بــازار در زندگی ما به حدی وبا دستور قضایی روانه زندان شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

