حوادث

یک شنبه  2۹اردیبهشت  1۳ .139۸رمضان .1440شماره 2010۲

 2متهم پرونده حمله با چاقو به چشم «امیرحسین»
در چنگ قانون

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری دو متهم پرونده حمله چند جوان موتورسوار با چاقو به نوجوان  17ساله خبر داد که به آسیب شدید چشم چپ این پسر دانش آموز
به نام امیر حسین منجر شد .سرهنگ «اکبر آقابیگی» گفت :این حادثه بیست و یکم اردیبهشت در کوی امیر مشهد رخ داد که پلیس با اقدام های گسترده اطالعاتی دو
جوان  18و  19ساله را شناسایی و دستگیر کرد .وی گفت :متهمان اعتراف کردند در نزاع شرکت داشته و شاکی را با چاقو هدف ضرب و جرح قرار داده اند.

با کشف جسد سوخته در چمدان دفن شده لو رفت

قتل مرد کنجکاو بعد از جنایت به خاطر ارثیه!
سجادپور -روز پنج شنبه گذشته با کشف جسد
سوختهجوانیکهدرونیکچمدانمسافرتیدفن
شده بود ،راز دو جنایت هولناک مرد شیشه ای در
حالیلورفتکهاودراعترافاتیتکاندهندهگفت:
برادرمرابهخاطرارثیهکشتمودوستشرابهدلیل
کنجکاویبیشازحدبهقتلرساندم!
▪آغازماجرا

▪کشفجسد

به گزارش خراسان کارآگاهان در ادامه تحقیقات
بهمنزلیکهپاتوقمعتاداندرشهرکمهرگانبود
درحالیمشکوکشدندکههیچکسآنجاحضور
نداشتبههمیندلیلقاضیمیرزاییدستورورود
بهمنزلمذکورراصادرکردوازکارآگاهانخواست
با شیوههای تخصصی و فنی هرگونه تغییرات
احتمالی در منزل را جدی بگیرند .در اثنای این
بررسیهای ویژه ،ناگهان گوشهای از حیاط که
گویی به تازگی سیمان شده بود ،توجه کارآگاهان
راجلبکردوآنهاباکندنچندسانتیمترازمحل
یادشده،بهجسدمرد ۵۷سالهرسیدندواینگونه
رازگمشدنمردضایعاتفروشدرحالیفاششد
که تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن دفن
جسدوتعیینعلتمرگادامهیافت.
▪سرنخهاییازیکجنایتدیگر

بنابر گزارش خراسان ،تحقیقات میدانی قاضی

▪دستگیریمتهمدربندرعباس

هولناکخودکشیدومدعیشدکهبرادردیگرم نیز
در ارتکاب این قتل ها نقش اصلی را داشته است.
بنابراینگزارش،درپیاعترافاتتکاندهندهاین
مرد شیشه ای ،بالفاصله گروهی از کارآگاهان
اداره جنایی در کنار قاضی ویژه قتل عمد ،دوباره
عازممنزلویالییدرشهرکمهرگانشدندجایی
که اسفند سال گذشته ،جسد دفن شده مرد 57
ساله ضایعات فروش در حیاط آن کشف شده بود
اما این بار متهم به قتل نیز با پابندهای آهنین در

عکس اختصاصی از خراسان

زن میان سالی ششم اسفند با مراجعه به «دایره
فقدانیهای پلیس آگاهی خــراســان رضــوی»
از پلیس بــرای یافتن شوهر گمشده اش کمک
خواست .وی به کارآگاهان گفت :همسرم که یک
دستگاهپرایدداردوضایعاتخریدوفروشمیکند
از صبح یکم اسفند از منزل خــارج شده و دیگر
بازنگشته است .به دنبال اظهارات این زن میان
سالوبادستورسرهنگغالمیثانی،رئیساداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ،پروندهای
در «دایــره فقدانی ها» تشکیل شد و بدین ترتیب
تحقیقاتگستردهکارآگاهانبراییافتنسرنخی
ازمرد ۵۷سالهگمشدهادامهیافت.

میرزایی و کارآگاهان زبده پلیس آگاهی بیانگر آن
بود که برادر صاحب منزل (مظنون اصلی پرونده)
نیزکههموارهدرمحلشهرکمهرگانترددداشت،
از مدتی قبل در محل دیــده نشده اســت! همین
موضوع جرقه هایی از یک جنایت دیگر را در ذهن
قاضیویژهقتلعمدبهوجودآوردوافکاراورابههم
پیچیدامااثریازبرادرمتهمتحتتعقیببهدست
نیامد!بههمیندلیلقاضیمیرزاییازکارآگاهان
خواست مشخصات متهم تحت تعقیب( ،پسر زن
صاحب خانه محل دفــن) را به همه
نیروهایاطالعاتیوانتظامیسراسر
کشور اعالم کنند چرا که این معتاد
شیشه ای تنها مظنون اصلی پرونده
قتلمرد 57سالهبودومنزلمادرش
را که در تصرف وی قــرار داشــت به
پاتوقمعتادانتبدیلکردهبود.
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درحالی که ردیابی های کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
چمدان حاوی جسد
رضوی برای دستگیری متهم تحت
تعقیبباصدورنیابتهایقضاییاز
سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد همچنان ادامه محل جنایت حضور داشت .با اشاره مرد شیشه
داشت،اواخرفروردینگذشته،متهمتحتتعقیب ای به آن ســوی حیاط و درســت روبــه روی محل
درپایانهمسافربریبندرعباسموردظنپلیسقرار دفنجسدمرد 57ساله،کارآگاهانبهنقطهمورد
اشارهچشمدوختندواینگونهباحفرمحلمذکور
گرفتوبهدامافتاد.
ناگهان چمدان بزرگ مسافرتی نمایان شد که
▪جسدیدرچمداندفنشده!
گ ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت ،با درون آن بقایای جسد سوخته مرد جوانی (جبار)
گذشت حدود دو ماه از ماجرای اعترافات قاتل قرارداشت.
▪قتلبهخاطرارثیه
شیشه ای در بندرعباس ،او اواخر هفته گذشته و
پس از هماهنگی های قضایی و پلیسی به مشهد متهم دو پرونده جنایی که با دیدن جسد برادرش
منتقلشدودرادارهجناییپلیسآگاهیخراسان بهگریهافتادهبود،درحضورقاضیکاظممیرزایی
رضوی مورد بازجویی های فنی و تخصصی قرار لببهاعترافگشودوگفت:برادرمرابهخاطرارثیه
گرفت .این مرد شیشه ای که تاکنون مدعی بود پدریکشتم!اومیخواستسهممارابهخواهرها
جسد بــرادرش را در کنار جسد دوست برادرش بدهدبههمیندلیلهمبایکدیگردرگیرشدیموبه
دفنکردهاست،اینباردراظهاراتیمتناقض،پای همراه برادرم او را به قتل رساندیم  ،من جسدش را
یکی دیگر از بستگانش را نیز به ماجرای دو جنایت بهانباریمنزلانتقالدادمولیبعدازچندروزدیدم

کهجسددچارفسادنعشیشدهاستوانتشاربوی
تعفن امکان دارد پای پلیس را به این جا بکشد به
همیندلیلجسدرارویآتشیکهدرحیاطمنزل
روشنکردهبودمانداختموسپسباکمکبرادرم،
آن را درون چمدان مسافرتی قرار دادم و در حیاط
منزلدفنکردم.
▪قتلبهخاطرکنجکاوی!

این متهم که در صحنه وقــوع جنایت های تکان
دهنده خود ،در تنگنای سواالت تخصصی قاضی
میرزایی قرار گرفته بود درباره ماجرای قتل مرد
 57سالهضایعاتفروشنیزگفت«:جلیل»دوست
برادرم بود و به منزل ما رفت و آمد داشت .از زمانی
که برادرم را کشته بودم حدود دو ماه می گذشت
و او هر بار که به منزل می آمد سراغ برادرم را می
گرفت و من برای رد گم کنی داستان هایی سر هم
می کردم تا این که روز حادثه دوباره به منزل آمد.
او خودرواش را مقابل در حیاط پارک کرد و مدعی
شد که من احتماال بالیی سر بــرادرم آورده ام! او
خیلیکنجکاو شدهبودو سعیمیکردازماجرای
گم شدن برادرم که از دوستان صمیمی اش بود
سردرآورد به همین دلیل او را به داخل کشاندم و
برادرم با بستن دست و پایش کمد را روی سرش
انداخت  .بعد از آن هم من چند پتو را روی سرش
ریختم! وقتی فهمیدیم دیگر مرده است ،گودالی
حفر کردم و جسد را داخل آن قرار دادیم و سپس
خاک ها را رویش ریختم! اما در قتل برادرم از یک
کارگر معتاد برای حفر گودال کمک گرفتم و به او
مبلغ 18هزارتوماندستمزددادماگرچهآنکارگر
هم به موضوع مشکوک شده و اظهار می کرد که
شما یا گنج در این جا دارید! یا چیزی را غیرقانونی
دفن می کنید! خالصه ،بعد از قتل مرد 57ساله،
دیگر نتوانستم در مشهد بمانم چرا که هر لحظه
احتمال داشت خانواده آن مرد موضوع را پیگیری
کنند به همین دلیل به بندرعباس گریختم که در
پایانه مسافربری آن شهر دستگیر شدم .گزارش
اختصاصیخراسانحاکیاست،بااعترافاتمرد
شیشه ای به دو جنایت هولناک ،وی با صدور قرار
بازداشت موقت از سوی قاضی میرزایی در اختیار
کارآگاهان اداره جنایی قرار گرفت و مرد مورد
ادعای متهم نیز برای روشن شدن ماجرا دستگیر
شد .تحقیقات در این باره توسط سرهنگ علی
سرایانی(افسرپرونده) ادامهدارد.

...

درامتدادتاریکی

دزدیدامادازپدرزنرمال
نقشه سرقت را طوری دقیق برنامه ریزی کرده مرا بخشید و از شکایتش صرفنظر کرد .این بار
بــودم که هیچ گاه احتمال نمی دادم پلیس به نیز در وضعیت اقتصادی خوبی قرار نداشتم و
سراغ من بیاید اما نمی دانم در کجای این نقشه از طرفی به پیشنهاد ارغوان قرار بود یک کارگاه
اشتباهکردمکهپلیسمرابهعنواناولینمظنون ساخت مجسمه راه اندازی کنیم تا مجبور نشویم
پرونده سرقت از منزل پدر زن رمالم دستگیر کرد بــرای ساخت مجسمه به شهرستان سفر کنیم
که من هم مجبور شدم  ...مرد جوانی که به اتهام این گونه بود که دوباره به فکر سرقت از منزل پدر
سرقت ده ها میلیون تومانی و دیگر لوازم از منزل زنم افتادم .می دانستم او پول های نقد زیادی در
پدرزنشتوسطنیروهایتجسسکالنتریسپاد منزل نگهداری می کند اما باید نقشه سرقت را
مشهد و با همکاری پلیس آگاهی سرکالنتری طوریطراحیمیکردمکهاینباربهمنمشکوک
سوم دستگیر شده است در حالی که خود را فقط نشود بنابراین ماجرا را با همسر صیغه ای ام در
طراح ماجرای سرقت می دانست درباره گذشته میانگذاشتموازاوکمکخواستم.خالصهبرای
خودبهکارشناساجتماعیکالنتریسپادگفت :دستبرد به منزل پدرزنم نقشه دقیقی طراحی
از مدت ها قبل در رشته هنرهای تجسمی به ویژه کردمومنتظرفرصتمناسبماندمتااینکهچند
مجسمهسازیفعالیتمیکردمتااینکهحدوددو روز قبل یکی از بستگان پدرزنم فوت کرد و همه
سالقبلفعالیتهایمرادرزمینهساختمجسمه خانواده به مجلس ختم رفتند .من هم در حالی
گسترش دادم .این درحالی بود که زن جوانی در کههمسرمرابههمراهخانوادهاشبهمراسمختم
ساخت مجسمه ها با من همکاری می کرد و این فرستادهبودمکلیدمنزلشانراسرقتکردموآن
همکاری موجب آشنایی من و «ارغــوان» شد .او رابهارغواندادمچراکههمسایگانبهحضوریک
به دلیل زندگی آشفته ای که داشت از همسرش زندرآنمنطقهمشکوکنمیشدندوردپایینیز
طالقگرفتهبودوبرایتامینهزینههایزندگی ازمننبود،خالصهارغواندریکفرصتمناسب
و با کلیدی که در دست داشت وارد منزل پدرزنم
اشدرکارمجسمهسازیفعالیتمیکردخالصه
کاروبارمبهشهرستانهاکشیدوبایدبرایساخت شد و من هم که در مراسم ختم کنار بستگان
مجسمه به شهرهای دیگر سفر می کردیم .در نزدیک پدرزنم نشسته بودم او را به صورت تلفنی
این میان به خاطر آن که بتوانم در کنار «ارغوان» به سوی محل جاسازی پول ها هدایت می کردم
راحتترکارکنمیابرایمحلاقامتدرشهرستان باالخرهارغوانباسرقتحدود 30میلیونتومان
مشکلی نداشته باشیم تصمیم به ازدواج موقت وجهنقد،انگشترنقره،ماشیناصالحو...بهخانه
با او گرفتم تا به یکدیگر محرم شویم اما از سوی بازگشتوپولهارابهحساببانکیاشریختاما
دیگر باید این موضوع را از همسرم پنهان می نمیدانمچگونهبااعالمشکایتپدرزنمپلیساول
کردم تا زندگی ام دچار آشفتگی نشود .با وجود به سراغ من آمد در حالی که هنگام وقوع سرقت
این همواره از نظر مالی دچار مشکل بودم و نمی من در مجلس ختم و کنار خانواده همسرم بودم
توانستم از عهده مخارج سنگین زندگی برآیم به منهمبهناچاردربازجوییهاهمسرصیغهایام
طوری که قبل از ازدواج با ارغوان یک بار به پول را لو دادم اما کاش  ...شایان ذکر است به دستور
های پدرزنم دستبرد زدم چرا که او مردی نابینا و سرهنگ عباس زمینی (رئیس کالنتری سپاد
رمال بود و از این راه پول زیادی به دست می آورد مشهد)متهمانباتشکیلپروندهبهمراجعقضایی
اما بعد از لو رفتن ماجرا پدرزنم به خاطر دخترش معرفیوروانهزندانشدند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

ویژه

