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قاتلمسلح اجارهایدرگفتوگوباخراسان

آدمکشی 200هزارتومانی!
سید خلیل سجادپور -اشاره -شب شانزدهم شهریور گذشته دو جوان
نقابدار که سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت بودند ،مقابل ساختمان دو
طبقهویالییدرخیابانپانیذ 3شهرکشیرینمشهدتوقفکردندوچشم
ها را به در حیاطی دوختند که قرار بود ،چهره مرد ساکن در طبقه دوم را از
ریختبیندازند!
چنددقیقهبعدوقتییکیازمرداننقابداردرحیاطرابهصدادرآورد،مرد24
سالهایازپلههایساختمانپایینآمدودرحیاطراگشودامابادیدنمردان
نقابدار به داخل منزل فرار کرد که در این هنگام یکی از نقابداران مسلح به
تعقیب او پرداخت و در حالی که پله ها را با سرعت ،پشت سر می گذاشت
نامت چیست؟ «صادق-س»
چند سال داری؟ متولد  72هستم
تا چه مقطعی تحصیل کردی؟ ابتدایی را هم تمام نکردم!
چرا؟ چون هی مردود می شدم! یک کالس را سه سال
خواندم!
آخرش همه خسته شدند! من هم دیگر به مدرسه نرفتم.
خانواده ات چند نفرند؟  10نفر هستیم و یک برادرم از
من بزرگ تر است
پدرت چه کاره است؟ کشاورزی می کند
در مشهد؟ نه در تربت جام
معتادی؟ نه! فقط قرص های مخدردار مانند متادون و
ترامادول مصرف می کنم ،بنگ و سیگار می کشم!
متاهلی؟ به طور نیمه!
یعنی چی؟ یعنی نامزد دارم ،حدود یک ماه قبل دختری
را به عقد خودم درآوردم!
تاکنون چند بار به زندان رفته ای؟ سه بار!
اولین بار به چه جرمی دستگیر شــدی؟ سال  89به
خاطر نزاع دسته جمعی! البته دعوای ما خانوادگی بود!
پنج ماه در زندان بودم که پدرم وکیل گرفت و من از زندان
آزاد شدم!
دو بار دیگر چرا به زنــدان افتادی؟ سال  92به جرم
درگیری با مامور انتظامی ،شش ماه در زندان بودم.
آن روز ماموران موتورسیکلت ها را متوقف می کردند من
هم سوار بر موتورسیکلت بودم که مامور انتظامی قصد
داشت ،موتورسیکلتم را به پارکینگ بفرستد من هم با او
درگیر شدم و ...
آخرین بار نیز سال گذشته بود که نیروهای انتظامی از
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بریتانیا اینکشوررادرشوکفروبرد.
به گزارش یورونیوز و بی بی سی ،این کامیون
در منطقه صنعتی «گــریــز» واقــع در استان
اسکسدرشرقلندنپارکشدهبودوپلیسدر
نخستینساعاتبامدادروزچهارشنبهیکمآبان
اجساد قربانیان را در قسمت بار آن کشف کرد.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که اجساد
 ۳۸فردبزرگسالویکنوجواندرکامیونبوده
است.پلیسبریتانیامیگوید،رانندهاینکامیون
که یک مرد  ۲۵ساله اهل ایرلند شمالی است
به ظن قتل بازداشت شده است .آندرو مارینر،

گلوله ای شلیک کرد .جوان  24ساله در همین لحظه روی زمین نشست تا
چفتیپاییندرراهرویمنزلرابرایجلوگیریازورودمهاجممسلحبیندازد
کهگلولهبرسینهاشجاخوشکردواینگونهجنایتمسلحانهوحشتناکی
رقم خورد .با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا و با صدور دستور ویژه ای از
سویقاضیعلیاکبراحمدینژاد(قاضیویژهقتلعمدمشهد)گروهزبده
ایازکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسانرضویباهدایتسرهنگ
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی) عملیات شناسایی مهاجمان مسلح
ناشناس را در دستور کار قرار دادند تا این که بیست و سوم مهر گذشته،
کارآگاهانبانظارتمستقیمسردارمحمدکاظمتقوی(رئیسپلیسسرزمین

منزلم دو ظرف بزرگ مشروبات الکلی کشف کردند .من
دو ظرف بزرگ پالستیکی مشروب را خودم استفاده می
کردم ولی به اتهام فروش دستگیر شدم و بعد با سپردن
وثیقه (سند ملکی) به دادسرا به طور موقت آزاد بودم که
این حادثه (قتل) رخ داد.
چرا همه اعضای بدنت را به طرز وحشتناکی با چاقو و
تیغ زخمی کرده ای؟
اعصابم به هم می ریخت ،دیگران هم با دیدن این وضعیت
از من می ترسیدند!
تحقیقات پلیس نشان می دهد که حتی افراد شرور

در امتداد تاریکی

اختصا

صی
خراسان

خورشید) و با رصدهای اطالعاتی پیچیده ،موفق شدند عامالن اصلی این
جنایتمسلحانهراشناساییودستگیرکنند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،اگرچه «صادق-س» یکی از متهمان اصلی
پرونده به ارتکاب جنایت اقرار کرد اما هنوز یکی دیگر از مهاجمان نقابدار
بهناممسلممتواریبودتااینکهاونیزچندروزقبلوباشگردهایتخصصی
کارآگاهان،دستگیرشدودرحضورسرهنگبهرامزاده(رئیسدایرهقتل
عمد آگاهی) و سرهنگ نجفی (افسر تحقیق پرونده) به تشریح چگونگی
اینماجرایوحشتناکپرداخت.آنچهمیخوانیدگفتوگویخراسانبا
«صادق-س» (قاتل اجاره ای) است.

خطرناک هم از تو می ترسیدند؟
نه! ولی من کارهای خطرناکی انجام می دادم!
خیلی از زخم های عمیق روی دست و سینه و شکمت
هنوز شکاف دارد و خون آلود است ،چرا ؟به خاطر این که
این خودزنی ها را بعد از ارتکاب قتل انجام دادم! در واقع
عذاب وجدان گرفته بودم!
چرا؟ چون اول قرار نبود ،آن جوان را بکشم! فقط از من
خواسته بودند ،صورتش را از ریخت بیندازم! اما وقتی از
پله ها فرار کرد و من نتوانستم با چاقو او را زخمی کنم،
با اسلحه شکاری شلیک کردم که بعد فهمیدم آن جوان
کشته شده است!
وقتی فرار کرد تو هم باز می گشتی! نمی شد! غرورم
اجازه نمی داد! برایم افت داشت که دست خالی بازگردم!
وقتی نتوانستم با چاقو زخمی به صورت آن جوان بیندازم،
با خودم گفتم حداقل یک گلوله شلیک کنم که این حادثه
رخ داد.
خالکوبی شیر و گرگ روی دست و کمرت معنای خاصی
دارد؟
نه! همین طــوری! شیر و نوشته انگلیسی را در زنــدان و
گرگ و دیگر موارد را در بیرون از زندان روی بدنم خالکوبی
کردم!
چرا «محمد» را به انگلیسی خالکوبی کرده ای؟ نام یکی

از دوستانم است! من برای رفاقت هرکاری می کنم!
خدمت سربازی هم رفته ای؟نه!
چرا دیر ازدواج کردی؟ هرچه دیرتر ازدواج می کردم بهتر
بود چون می خواستم اول خودم را اصالح کنم! داروهایی
را که می خوردم کنار بگذارم و ...
حاال که قتل انجام دادی؟ آن هم به خاطر رفاقت بود!
دوستانم از مشهد به تربت جام آمدند و به من گفتند با یکی
دعوا کرده ایم ،ناموسی است!
تو هوادار ما باش! خیلی زود گفتم باشه! برویم!
اما متهمان دیگر مدعی هستند که تو در چهار نوبت
پنج میلیون تومان پول گرفته ای؟
نه! من پولی نگرفتم! ولی بعد از قتل زنگ زدم و گفتم
باید  100میلیون تومان بدهید چون قرار ما قتل نبود! با
وجود این فقط  200هزار تومان هزینه تعمیر گوشی تلفن
همراهم را دادند!
اگر قرار بود چاقو بزنی ،چرا اسلحه برداشتی؟ احتمال
می دادم که شاید فرصت استفاده از چاقو فراهم نشود به
همین خاطر اسلحه شکاری را هم برداشتم!
دست پدرت را هم با تبر زدی؟ آن ماجرا مربوط به سه
ماه قبل بود
به خاطر یک درگیری خانوادگی ،با تبر محکم به دست
پدرم زدم!
برادرت را هم چاقو زده ای؟ بله! حدود چهار ماه قبل با
چاقو برادرم را هم زدم! دست خودم نبود!
وقتی پدرت را به طور وحشتناکی زخمی کردی چیزی
نگفت؟ نه! فقط نشست و گریه کرد! می گفت :خدایا چرا
پسر من این طوری است!
با متهمان دیگر این پرونده چگونه آشنا شدی؟ حدود
دو سال قبل به خاطر خرید و فروش کبوتر و در تربت جام
با« س» آشنا شدم و بعد از طریق او با دیگران رفاقت کردم!
االن چه احساسی داری؟ پشیمانم! اگر این بار از زندان
بیرون بیایم دیگر دنبال رفیق بازی نمی روم!
چرا؟ چون آخر رفیق بازی همین است که من امروز دچار
آن شدم! در دنیا بی خودتر از «رفیق بازی» چیزی نیست!
حال و روز مرا ببینید!
تصاویر وحشتناکی از خون های ریخته شده روی بدنت
در گوشی تلفن بود؟ چرا؟
آن عکس ها مربوط به زمان بعد از قتل است چون عذاب
وجدان داشتم .اعضای بدنم را با چاقو خط خطی کردم!

انگلیسدرشوکفرورفت
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فرماندهپلیسمنطقهاسکسبهرسانههاگفت:
«این یک حادثه غمانگیز است که طی آن افراد
زیادی جان خود را از دست دادهاند .تحقیقات
ما برای تشخیص این که چه اتفاقی برای این
افراد افتاده ،در جریان اســت».وی با بیان این
که کار تشخیص هویت جانباختگان در حال
انجاماستافزودکهاینکارممکناستبهطول
بینجامد.بهگفتهاینافسرپلیس،کامیونکشف

شده احتماال از بلغارستان آمده و در روز شنبه
 ۱۹اکتبر ( ۲۷مهر) از طریق منطقه «هولیهد»
در ولــز ،وارد خاک بریتانیا شده اســت.در پی
اعالمکشفدههاجسدناشناسدرکامیونیدر
شرقلندن،بوریسجانسونگفتکهازشنیدن
این خبر یکه خورده است.جکی دویل پرایس،
نماینده تاروک (در اسکس) در مجلس بریتانیا
هم به این خبر واکنش نشان داده و گفته است،

قاچاقانسانکارخطرناکوناپسندیدهایاست
وابرازامیدواریکردهکهپلیس"اینقاتالنرابه
دست عدالت بسپارد".برخی منابع امکان این

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

راکهجانباختگانازپناهجویانسوری باشند
که از طریق بلغارستان به سوی اروپا می روند،
محتملدانستهاند.
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سوءظن عجیب!
سوءظن عجیبی همه وجودم را فراگرفته است.
شب و روز در خودم فرو می روم و به آینده و گذشته
ام می اندیشم .به اشتباه بزرگی فکر می کنم که
همه زندگی ام را به تباهی کشاند اما اکنون حادثه
تلخی در زندگی ام رخ داده است که به هیچ وجه
نمی توانم تصمیم درستی بگیرم و در دو راهی
عقل و احساس گیر افتاده ام چرا که...
این ها بخشی از اظهارات مرد  45ساله ای است
که در پی یافتن راهکاری قانونی وارد کالنتری
سیدی مشهد شــده بــود .او که ادعــا می کرد
زندگی اش در آستانه فروپاشی قرار دارد ،درباره
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :در خانواده ای به دنیا آمدم که
پدرم اوضاع اقتصادی مناسبی نداشت به همین
دلیل همواره داشتن بسیاری از امکانات رفاهی
برایم به یک آرزو تبدیل شده بود از سوی دیگر
نیز به درس و مشق عالقه ای نداشتم و در مقطع
راهنمایی تــرک تحصیل کــردم هنوز به قول
معروف پشت لبم سبز نشده بود که وارد بازار کار
شدم و با دست فروشی و کارگری ساختمان،
مخارجم را تامین می کــردم امــا هیچ گــاه این
درآمدهای اندک نتوانست آرزو و رویاهایم را
ب ــرآورده کند .در همین ســال ها بــود که برای
اولین بار و با تعارف یکی از دوستانم سیگار را الی
انگشتانم گذاشتم و خیلی زود با مواد مخدر آشنا
شدم .ابتدا به صورت تفننی و پنهانی مصرف می
کردم و درگیر تفریح و خوش گذرانی شده بودم.
خالصه به چیزی جز تفریح و رفیق بازی نمی
اندیشیدم تا این که باالخره صبر مادرم تمام شد
و اصرار داشت که باید دور معاشرت با دوستانم
را خط بگیرم و با ازدواج زندگی جدیدی را آغاز
کنم 28 .ساله بودم که مادرم به خواستگاری
«هانیه» رفت و ما به طور سنتی با یکدیگر ازدواج
کردیم .با وجود این کارگری و دست فروشی
درآمــدی نداشت و من که آرزوهــای بزرگی را
در سر می پروراندم نمی توانستم با این پول ها
زندگی کنم از سوی دیگر دوستان معتادم را رها
نکرده بودم و پای بساط آن ها می نشستم تا این
که شبی یکی از دوستانم پیشنهاد خرده فروشی
مواد مخدر را مطرح کرد و از درآمدهای هنگفت
آن سخن گفت .با یک حساب سرانگشتی می
توانستم با فروش مواد به زندگی ام رونقی بدهم،
این گونه بود که دست به خــرده فروشی مواد
مخدر زدم .خیلی زود از طریق دوســتــان هم
بساطی ام با فروشندگان مــواد مخدر ارتباط
برقرار کردم و در مدت کوتاهی اوضاع زندگی
ام کمی بهتر شد اما مصرف روزانه خودم باالتر
رفته بود و بیشتر سود ناشی از خــرده فروشی
را دود می کردم تا این که به فروش مواد مخدر
صنعتی روی آوردم .هنوز در رویاهای خودم غرق
بودم که حدود هشت سال قبل و در یک روز سرد
زمستانی ماموران نیروی انتظامی وارد منزلم
شدند و همه مواد مخدری را که به تازگی خریده
بودم کشف و ضبط کردند و من به تحمل حدود
 20سال زندان محکوم شدم .آن روزها همسرم
با دو فرزند کوچکم تنها ماند و من هم به انتظار
آزادی روزها را می شمردم .وقتی برای اولین
بار به مرخصی آمدم متوجه شدم همسرم برای
تامین هزینه های زندگی در خانه های مردم یا
باغ ویالها کارگری می کند .با آن که احساس
شرم می کردم ولی کاری از دستم ساخته نبود.
چرا که باید تاوان سختی را برای گرفتار کردن
جوانان در دام اعتیاد پس می دادم باالخره به
هر سختی بود هشت سال از دوران محکومیت
ام را سپری کردم تا این که به دلیل پشیمانی و
اخالق و رفتارم در زندان مورد عفو قرار گرفتم
و از زنــدان آزاد شدم اما هنوز یک هفته بیشتر
از آزادی ام نمی گذشت که متوجه رفتارهای
مشکوک همسرم شدم .رفت و آمدهای پنهانی،
تماس های مشکوک و بهانه های باورناپذیر او
برای خروج از منزل سوءظن مرا برانگیخته بود به
همین دلیل شبی با بررسی پیامک های هانیه با
یکیازکارفرمایانشمتوجهروابطنامتعارفآنها
شدم .وقتی موضوع را با همسرم در میان گذاشتم
ناگهان وحشت زده و گریان به این رابطه عاطفی
خارج از عرف اقرار کرد .او گفت :در این سال ها
که به خاطر هزینه های زندگی و مخارج فرزندانم
مجبور به کار کردن در خارج از شهر بودم مورد
اغفال کارفرما قرار گرفتم به طوری که آن مرد با
تهیه فیلمی از این روابط زشت مرا تهدید می کرد.
منهمبهخاطرترسازآبروریزیمجبوربهبرآورده
کردن خواسته های بی شرمانه اش بودم .حاال با
این حرف های همسرم ،سوءظن عجیبی درباره
پسر شش ساله ام پیدا کرده ام که روحم را تا سر
حد انفجار آزار می دهد و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد قاسم احمدی
(رئیس کالنتری سیدی) رسیدگی های قانونی و
بررسی های روان شناسی در این پرونده آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

