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قتل 2شهروند جیرفتی
در سایه عصبانیت

توکلی -عامل قتل دو شهروند جیرفتی بعد از حدود شش سال در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شد .به گزارش خبرنگارخراسان  ،فرمانده انتظامی شهرستان
جیرفت گفت:درپی قتل دو نفرازشهروندان با شلیک سالح گرم درتیرماه سال۹۲دریکی ازمحلههای شهروفرارقاتل ازصحنه جنایت،بررسی موضوع دردستور
کارکارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت .که سرانجام متهم فراری دستگیر شد و به قتل این دو شهروند به دلیل اختالف خانوادگی و عصبانیت اعتراف کرد .

در جلسه علنی محاکمه عامل قتل کودک  11ساله مشهدی مطرح شد

مذاکره مرگبار«گـرگ پـیــر» دربـاغمخوف!

عکس ها از خراسان

سجادپور-همهماجرابهخاطریک«سگ»رخداد.
میخواستمیکقالده«سگ»براینگهبانیازباغ
بخرم .تا این که «سگی» را در دست پسر  11ساله
دیدم.برایخریدآنباکودکواردمذاکرهشدماما
آنسگبهدردمننمیخورد،بعدازآنسگدیگری
برایمآوردولیبازهمسگبهدردبخورینبود،تااین
کهسومین«سگقالدهدار»راازاوخریدمولی...
این ها بخشی از اظهارات مرد  60ساله معروف
به «گرگ پیر» است که صبح روز گذشته در اولین
جلسه محاکمه در دفــاع از خود مطرح کــرد .در
این جلسه که در شعبه ششم دادگــاه کیفری یک
خراسان رضوی و به ریاست قاضی جواد شاکری
برگزارشد،ابتدارئیسدادگاهباتوصیهبهحاضران
برایرعایتنظمدادگاه،اتهاماتمتهممبنیبریک
فقرهقتلعمدی،آدمرباییواعمالمنافیعفترا
بهویتفهیمکردوگفت:دادگاهدردوبخشعلنی
و غیرعلنی به اتهامات «ر-الف» رسیدگی خواهد
کرد چرا که طبق قانون جلسه رسیدگی به اتهام
عمل منافی عفت باید به صورت غیرعلنی برگزار
شود و از سوی دیگر نیز مردم باید در جریان اخبار
جرایمیقراربگیرندکهموجباحساسناامنیدر
جامعهمیشودوازنتیجهاقداماتقانونیدستگاه
قضاییدربارهاینگونهجرایممطلعشوند.درادامه
این جلسه رسیدگی که هیئت مستشاری دادگاه
(قاضی خطیبی و قاضی قاسمی طوسی) نیز
حضورداشتند،ابتدامعاوندادستانمرکزخراسان
رضوی به قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی
دادسرایعمومیوانقالبمشهدپرداختوگفت:
این پرونده جنایی از تاریخ دوازدهم بهمن1397
زمانی در دادسرا تشکیل شد که مردی از دستگاه
قضاییوپلیسبرایپیداکردنفرزندگمشدهاش
کمکخواست«.نیرهعابدینزاده»افزود:تحقیقات
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضویکهباصدوردستوراتویژهقضاییآغازشده
بود،سرنخهایماجرایگمشدنکودک 11ساله

رابهسویمرد 60سالهایکشاندکهبه«گرگپیر»
معروفشد«.قاضیعابدینزاده»تصریحکرد:این
مرد در تاریخ  97.11.21با دستور بازپرس علی
اکبر احمدی نژاد (بازپرس ویژه قتل عمد مشهد)
بازداشت شد و در نهایت به قتل مرتضی (کودک
 11ساله) اعتراف کرد .وی گفت:
جسد این کودک میان دره ای در
جادهقدیمنیشابوردرحالیکشف
شــد کــه کمربند مشکی نیز دور
گردنشوجودداشتو...
نماینده دادستان مرکز خراسان
رضــوی در پایان ضمن اشــاره به
استشهادیه  180نفری اهالی
محل وقوع جرم از محضر دادگاه
تقاضای صــدور اشــد مجازات در
مألعام را کرد .گــزارش خراسان
حاکی است ،سپس مرد معروف به «گرگ پیر» با
دستور قاضی شاکری (رئیس دادگاه) در جایگاه
متهم قرار گرفت و در حالی که به صراحت بیان
می کرد قتل را قبول دارم ،مدعی شد من کمربند
آن کودک را از دور کمرش باز کردم و به گردن او
پیچاندمولیآنرانکشیدم!ضمناینکهاتهامآدم
رباییراهمقبولندارمچراکهکودکخودشسوار

خودرویپیکیمنشد!وازسویدیگرهممناورا
برایآزارواذیتبهباغنبردم،بلکهمیخواستماورا
گوشمالیبدهم!و...
درپیانکاربرخیازاتهاماتتوسطمتهموباوجود
آن که وی در مراحل بازپرسی و تحقیقات دادگاه
کیفری ،به جرایم خود اقرار کرده
بود ،بار دیگر قاضی جواد شاکری
کهباتسلطکاملبراوراقوخطوط
اعترافات متهم در پرونده ،سخن
میگفت:بهبخشیازاقاریرصریح
وی در مــراحــل دادرســـی اشــاره
کــرد و افــزود :شما در قسمتی از
اظهاراتخودتانکهدرپروندهقید
شدهاست،بهکشیدنهفتدقیقه
ای کمربند به دور گــردن مقتول
اعتراف کــرده ایــد! ضمن این که
پزشکی قانونی نیز فشار نواری شکل به دور گردن
مقتولراتاییدکردهوآنراعلتمرگدانستهاست!
بنابر گزارش خراسان ،متهم که سعی می کرد با
انکار آن چه در مراحل تحقیقات و بازسازی صحنه
جرم بیان کرده بود ،خود را از مخمصه سواالت
تخصصیوفنیقاضیشاکریوهیئتمستشاری
دادگاه رها کند در تناقض گویی هایی آشکار ادعا
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می کرد که سر کودک  11ساله به بلوکه سیمانی
استخر باغ خورده است چرا که من او را هل دادم و
بهدروناستخرخالیازآبافتادامابههوشنیامد!
من او را به باغ بردم تا درباره «سگ» مذاکره کنیم!
ولی هیچ سگی در باغ نبود! در این هنگام قاضی
سوال کرد :اما شما گفتید سگی در باغ نبود! پس
چهچیزیرامیخواستیدبهکودک 11سالهنشان
بدهید؟متهمپاسخداد:بااینبهانهمیخواستماو
را به باغ بکشانم تا گوشمالی اش بدهم! او به من
فحشدادمنهمعصبانیشدمو...
بنابر ایــن گ ــزارش ،در ایــن جلسه دادگ ــاه که به
کالس آموزشی عملی و تئوری آموزنده ای برای
دانشجویان تبدیل شــده بــود ،وکیل تسخیری
متهم سعی کرد تا قتل را به عنوان شبه عمد برای
دادگاه اثبات کند که در این باره به اخبار روزنامه
خراساننیزاشارهکردوگفت:درروزنامهخراسان
ازهمانابتدایماجراموضوعقتلعمدمطرحشد!
رونزادمعتقدبودکهاوبهعنوان
همچنینعلیرضا َ
وکیلتسخیریفقطبایددربخشاتهامقتلعمداز
متهمدفاعکندکهموردپذیرشرئیسدادگاهقرار
نگرفت.قاضی شاکری گفت :دادگاه به هیچ وجه
تحتتاثیرفضایرسانهایقرارنمیگیردوبراساس
موازینشرعیوقانونیبهپروندهرسیدگیمیکند.
گزارشخراسانحاکیاست،متهمکهبرایآخرین
دفاعدرجایگاهقرارگرفتهبود،باردیگربهصراحت
اتهامقتلراپذیرفتامامدعیشدمنکمربندرادور
گردناوانداختمولیآنرانکشیدم!
شایان ذکر است ،در آغاز جلسه رسیدگی به
این پرونده ،پس از تقاضای صدور اشد مجازات
برای متهم از سوی اولیای دم ،فرزانه واحد و
امیر افخم الشعراء به عنوان وکالی معاضدتی
اولیای دم ضمن بیان برخی جزئیات پرونده،
دفاعیات خود را به رئیس دادگاه ارائه دادند و
در پایان نیز رسیدگی غیرعلنی به اتهام عمل
منافی عفت متهم برگزار شد.

درامتدادتاریکی

عشق هیجانی!
امروز که فقط به خاطر هوس ها و هیجانات آغاز خانواده ها آغاز شد .البته رامتین نیز 17سال
دورانبلوغودرپیعشقیاحساسیهمههستیو بیشترنداشتوهردونفرماگرفتارعشقیهیجانی
آیندهامرابهنابودیکشاندهامتازهمیفهممکهچرا شدهبودیمتاآنجاکهروزیرامتینگفت:برایآن
معلمتربیتیمدرسههموارهازعاقبتتلخدوستی که با یکدیگر ازدواج کنیم چاره ای جز فرار نداریم
های خیابانی سخن می گفت و ما را از ازدواج های چرا که به یقین خانواده های مان با این ازدواج و در
احساسی و عاطفی برحذر می داشت و معتقد بود اینسنوسالمخالفتمیکنند.منهمکهدیوانه
که برخی دختران در این سن و سال تحت تاثیر وار و با احساساتی کودکانه به عشقی خیابانی دل
عواطف فریبنده و ظاهری قرار می گیرند و بدون بسته بودم ،کورکورانه حرف هایش را پذیرفتم و
هیچ فکر و اندیشه ای در برابر اشتباه وحشتناک به بهانه ترس از مخالفت خانواده ها با این ازدواج
نقشهرامتینراپذیرفتم.آنروزباقرارقبلیبهمنزل
خودمقاومتمیکنندو...
زن 17ساله که به همراه خانواده اش و برای اعالم یکی از بستگان او در غرب کشور رفتیم .دو روز بعد
شکایت از خانواده همسرش به اتهام ضرب و جرح پدرم که با گم شدن من پرونده ای در پلیس آگاهی
عمدی و دخالت در امور زندگی وارد کالنتری تشکیل داده بود ،به همراه نیروهای انتظامی به
شدهبوددرحالیکهبیانمیکردآنعشقوعالقه غرب کشور آمد و نیروهای پلیس در حالی ما را به
دیوانه وار بین من و همسرم فقط چند ماه طول مشهد منتقل کردند که پدرم برای جلوگیری از
کشید با ابراز پشیمانی از ازدواج در پی یک عشق آبروریزی در دادگاه موافقت کرد تا من و رامتین
خیابانی به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد با هم ازدواج کنیم .اگرچه ابتدا از این که به هدفم
مشهد گفت :حدود دو سال قبل در حال گذراندن رسیده بودم در پوست خودم نمی گنجیدم اما این
امتحانات نیمه اول سال بودم که باالخره شماره خوشحالیچندماهبیشترطولنکشیدچراکههر
تلفن«رامتین»راگرفتم.اودرهمسایگیمازندگی چه زمان بیشتری می گذشت احساس می کردم
می کرد و هر روز صبح با فاصله چند قدم تا مدرسه اومردینیستکهبتوانمدرزندگیبهاوتکیهکنم.
همراهممیآمدوبهمنابرازعالقهمیکرد.رامتین مادر رامتین دیگر نمی گذاشت بدون چادر بیرون
کهمیدانستبهخاطربرگزاریامتحاناتزودتراز بروم چرا که معتقد بود حرکات و رفتارم موجب
همیشه مدرسه را ترک می کنم گاهی در سرمای جلب نظر مــردان غریبه می شود .بــرادر شوهرم
دی ماه مقابل مدرسه می ایستاد که دوباره مرا تا آن قدر با بی احترامی و رفتار خشن در خیابان
منزل تعقیب کند .آن زمان تازه وارد پانزدهمین روسری ام را روی موهایم می کشید که احساس
سال زندگی ام شده بودم و دوست داشتم زیبایی حقارتمیکردم.آنهاعقیدهداشتندهمانطور
ام را به رخ دیگران بکشم به همین دلیل مقداری کهباایننوعپوششورفتارهاینامناسبخیابانی
از موهایم را بیرون می گذاشتم و از پوشیدن چادر توجه رامتین را به خودم جلب کرده ام با همین
امتناعمیکردم.احساسماینبودکهپوششچادر رفتارها باز هم باعث جلب توجه دیگران می شوم
به نوعی مانع جلوه زیبایی هایم می شود و دیگران بهطوریکهاینسوءظنهابهدرگیریهایشدید
توجهیبهمننمیکننددرحالیکهتازهمیفهمم و اختالفات خانوادگی کشید .اکنون که یک سال
توجه دیگران به پوشش من و زیبایی های ظاهری از ازدواج مان می گذرد تازه می فهمم که زندگی
فقطبهدلیلهواوهوسهایخیابانیبود.خالصه یک عشق هیجانی نیست و حتی اگر به زندگی
روزی در پی ابراز عالقه «رامتین» شماره تلفن اش با رامتین هم باز گردم دیگر هیچ عالقه ای به او
را گرفتم و این گونه ارتباط تلفنی ما به دور از چشم نخواهمداشتو...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

