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بااعترافاتمتهمانپروندهجسدسوختهفاششد

شکنجهمردتاجردراسارتگاهمخوف

متهمپروندههنگام تشریحصحنهشکنجهتاجردرباغویالیاجارهایدرحضورقاضیاحمدینژاد

تصمیم گرفتم از «ح-ن» که با او آشنا شده
بودم مبلغی پول بگیرم ولی او پولی به من
نمی داد و قصد داشــت تسهیالت بانکی
برایم بگیرد تا این که یک روز با طرح نقشه ای
نسنجیده تصمیم گرفتم حداقل خودروی
تویوتا هایلوکس او را به شکلی از چنگش
بیرون بیاورم .با این نقشه او را در کاشمر و
به بهانه دادن سفته برای تسهیالت بانکی

ختصاص

ی
خراسان

همسایهچماقبهدست

متهمانچگونگیسوزاندنجسدتاجرکشمشدرانتهایتوس 91را بازسازیکردند

رساندم که این اسناد نشان می داد او خودرو
را به من فروخته است یا با من مشارکت دارد
ولی زمانی به خود آمــدم که مرد تاجر جان
سپردابتدامیخواستمجسداورادرجاییرها
کنم اما باز دیدم آثار زنجیر روی دست و پاهای

بهروزدرحال تشریحصحنهمرگ تاجردراسارتگاه مخوف

زنجوانادامهداد:بههیچوجهقصدکشتناو
را نداشتم اما می دانستم که مرتکب جرم آدم
رباییشدهامواگرمردتاجررارهاکنماحتمال
دارد ســال ها در زنــدان بمانم! نقشههای
متعددیکشیدمکهوانمودکنماودچارسکته
قلبیشدهاستامادرگیرمخمصهایبودمکه
نمیتوانستمتصمیمدرستیبگیرم!درهمین
حال اسنادی تهیه کردم و به امضای مرد تاجر

در امتداد تاریکی

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -با اعترافات دو متهم یک پرونده
جنایی ،در حالی ابعاد جدیدی از ماجرای
جسد سوخته در مشهد لو رفــت که ادامــه
تحقیقات نشان داد مرد تاجر (مقتول) در یک
ویالی شخصی ساعت ها زیر شکنجه مرگبار
قرار گرفته است.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،صبح روز
گذشته ،متهمان یک پرونده جنایی که در
کمتر از یک ماه از وقوع جنایت هولناک در
مشهد و با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی علی اکبر احمدی نژاد و با تالش شبانه
روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضــوی در چنگ عدالت گرفتار
شده اند ،زوایای جدیدی از قتل هولناک را در
بازجویی های تخصصی فاش کردند بنابراین
آنان به دستور قاضی ویژه قتل عمد و برای
تطبیق اظهارات و اعترافات تکان دهنده
با صحنه جرم ،به ویالیی هدایت شدند که
مرد تاجر را ساعت ها در آن مکان شکنجه
کرده بودند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
«ف-ف» زن  38ساله ای که متهم ردیف اول
این پرونده جنایی است پس از تفهیم اتهام از
سوی قاضی شعبه  208دادسرای عمومی
و انقالب مشهد هنوز سعی داشت برخی از
رخدادهای این حادثه وحشتناک را به دالیل
نامعلومی پنهان کند اما قاضی احمدی نژاد
به نصیحت و ارشاد وی در صحنه وقوع جنایت
پرداخت که ناگهان اشــک هــای زن جوان
سرازیر شد .این زن در حالی که آثار ندامت
و پشیمانی در چهره خیس شده از اشک اش
نمایان بود در میان های های گریه گفت :من
به هیچ وجه قصد کشتن «ح-ن» را نداشتم
او به من خوبی کرده بود و می خواست برایم
تسهیالت بانکی بگیرد اما من پاسخ محبت
های او را این گونه دادم!
شیطان در وجــودم رخنه کــرده بــود ،عقلم
کار نمی کرد ،برای سرپوش گذاشتن روی
خــطــای کوچکی کــه مرتکب شــده بــودم،
خطاهای پی در پی دیگری را انجام دادم تا

این که در وضعیتی قرار گرفتم که دست به
جنایت زدم تا اشتباهاتم لو نــرود! کاش از
همان لحظه ای که فهمیدم راه را به خطا رفته
ام ،از این مسیر بیراهه بازمی گشتم و طلب
بخشش می کردم اما...
متهم این پرونده جنایی که انگیزه خود از
ارتکاب این جنایت را به دست آوردن چند
میلیون پــول بــرای پــرداخــت حق و حقوق
کارکنان درمانگاهش در شهرستان کاشمر
بیان می کرد ،با نصیحت های مقام قضایی
تصمیم گرفت تا حقیقت ماجرا را بگوید.
او که با تفهیم مــواد قانونی از سوی قاضی
احمدی نژاد در برابر دوربین قوه قضاییه قرار
گرفته بود در تشریح راز قتل تاجر کشمش
گفت :با همسرم اختالف داشتم در واقع
طالق عاطفی گرفته بودیم و کنار هم زندگی
نمی کردیم .از مدتی قبل هم دچار مشکالت
مالی شدیدی شده بودم به طوری که حتی
توان پرداخت حق و حقوق کارکنان درمانگاه
و اجاره ملک را نیز نداشتم به همین دلیل

به منزلم کشاندم و چون اطالعی از خواص
داروهــای خــواب آور داشتم تعدادی قرص
را در شربت به او خوراندم .این درحالی بود
که قبل از اجــرای نقشه ،بهروز را (جوانی
که از مدتی قبل با او آشنا شده بودم) نیز به
خانه ام دعوت کردم و به او گفتم می خواهم
طلبم را از مردی وصول کنم! بهروز درون
اتاق مخفی شده بود که مرد تاجر به حالت
بیهوش روی زمین افتاد .پیکر او را با کمک
بهروز داخل خــودروی تویوتا انداختیم و به
سمت مشهد حرکت کردیم در بین راه وقتی
احساس کــردم او چشمانش را بــاز کــرد از
صندلی جلو به صندلی عقب رفتم و کنار پیکر
بی رمق او نشستم تا اگر به هوش آمد دوباره
به او قرص بخورانم .وقتی به مشهد رسیدیم
به یک ویالی اجاره ای رفتیم که بهروز آن را
از همسایه خاله اش اجاره کرده بود .در آن
جا دست و پاهای مرد تاجر را با غل و زنجیر
بستیم و من هر بار که به هوش می آمد دوباره
به او قرص می خوراندم!

ا

او باقی مانده است و احتمال دارد ماجرای
شکنجه او لو برود!
این بود که تصمیم به سوزاندن جسد گرفتیم.
بهروز از جایگاه سوخت در کال زرکش مشهد
بنزین تهیه کرد و سپس جسد «ح -ن» (تاجر
 54ساله) را به انتهای توس  91بردیم و در
زمین های منطقه کشف رود به آتش کشیدیم
تا اثری از او نماند اما حاال به این نتیجه رسیدم

که قدیمی ها درست گفته اند :خون بی گناه
پایمال نمی شود!
بنابر گــزارش خــراســان ،بهروز جــوان 25
ساله که از طریق یکی از زنانی که با او ارتباط
داشت با «ف -ف» آشنا شده بود نیز با تایید
اظهارات زن جوان در حضور قاضی احمدی
نژاد گفت :یک روز«ف» با من تماس گرفت
و گفت :به کاشمر بیا و کمکم کن تا طلب
مالیام را از کسی وصول کنم اما وقتی به
منزل او در کاشمر رفتم بی اختیار درگیر
ماجرایی شدم که نقشه آن را «ف – ف» از قبل
کشیده بود!و به ناچار با او همکاری کردم! تا
این که بعد از قتل « ،ف» خودروی مقتول را
نیز به یکی از روستاهای اطراف کاشمر برد و
بعد از آن ما از طریق یک سیم کارت مخفی با
هم ارتباط داشتیم! گزارش خراسان حاکی
است :در بازسازی صحنه قتل که سرهنگ
علی بــهــرام زاده (رئــیــس دای ــره قتل عمد
پلیس آگاهی خراسان رضــوی) نیز حضور
داشت ،ابتدا کارآگاه نجفی (افسر پرونده) به
تشریح چگونگی کشف این معمای جنایی با
راهنمایی های مقام قضایی پرداخت و سپس
قاضی ویــژه قتل عمد ،متهمان را با صدور
قرار قانونی روانه زندان کرد تا بررسی های
بیشتری در این باره صورت گیرد.

سابقه خبر
شب نوزدهم آبان امسال ،راننده یک دستگاه وانت بار هنگام عبور از زمین های منطقه
کشف رود در انتهای توس ،91سگ باغش را در اطراف بقایای جسد سوخته یک انسان،
دید .راننده بالفاصله ماجرا را به پلیس گزارش داد و این گونه با حضور قاضی با تجربه ویژه
قتلعمددرمحلکشفجسدسوخته،تحقیقاتدربارهاینجنایتوحشتناکآغازشد.در
بررسیهایمیدانی،دودستهکلیدوپاشنهکشفلزیدرمحلسوزاندنجسدتوجهقاضی
احمدی نژاد را به خود جلب کرد که همین موضوع با درج آن در روزنامه خراسان موجب
افشای هویت مقتول شد  .کارآگاهان که با نظارت مستقیم سرهنگ غالمی ثانی (رئیس
ادارهجناییآگاهی)بهتحقیقاتورصدهایاطالعاتیخودادامهمیدادندبهسرنخهایی
رسیدندکهنشانمیدادردپاییکزندرقتلتاجرکشمشوجوددارد.باهماهنگیهای
قضایی،درنهایتزن 38سالهایکهمتصدییکدرمانگاهبوددرکاشمردستگیرشدوبه
مشهدانتقالیافتامااوخودرابیخبرازجنایتنشاندادوگفت:تنهاآشناییمنبامقتول
این بود که خودرویی را از او خریداری کردم و قرار شد در تاریخ 98.8.13برای ثبت سند
آن اقدام کند ولی دیگر پاسخ تماس هایم را نداد! گزارش خراسان حاکی است :در ادامه
اینعملیاتوباریزبینیهایقاضیویژهقتلعمدوتالششبانهروزیکارآگاهانباالخره
همدست این زن جوان نیز که بهروز نام دارد شناسایی شد و هر دو نفر مورد بازجویی های
تخصصی قرار گرفتند چرا که کارآگاهان در بازرسی از جیب های بهروز به کارت تبلیغی
یکیازوکالیدادگستریرسیدندکه«ف-ف» چندبارازاوبهعنوانوکیلخوددرپرونده
هایقبلینامبردهبود!بنابراینمشخصشدکهبهروزوزنجوانبایکدیگرآشناهستند.
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مردی با سر و وضع خون آلود وارد کالنتری شد .سرش شکاف
برداشتهوقطراتخونبرسروصورتشجاریبود.حالمناسبی
نداشتونمیتوانستماجرارابهخوبیشرحدهد.افسرنگهبان
کالنتری بالفاصله گوشی تلفن را برداشت و با اورژانس تماس
گرفتدقایقیبعدامدادگرانمشغولامدادرسانیبهمردزخمی
شدندو...
همسر این مرد  41ساله در حالی که به شدت نگران وضعیت
وخیم شوهرش بود و هنوز ترس در چهره اش موج می زد درباره
این ماجرای تاسف بار به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
آبکوهمشهدگفت:صبحبههمراههمسرمازمنزلبیرونآمدیم
تا سر کار برویم .همسرم کارمند یکی از ادارات است و باید سر
ساعتمقرردرمحلکارشحضورمییافت.وقتیبیرونآمدیم
باکمالتعجبدیدیمیکدستگاهخودروطوریمقابلخودروی
ماپارکشدهاستکهبههیچطریقیامکانخارجکردنخودرو
از پارکینگ وجود نداشت .خوشبختانه خودرو متعلق به فرد
بیگانهیامهماناهالیمحلنبودهمسرمبانگاهکردنبهشماره
پالکخودرومتوجهشدکهآنخودرومتعلقبهیکیازهمسایگان
استکهبهدلیلنامعلومیبهطورغیرمسئوالنهیاازسرغروردرآن
مکانپارکشدهبود.درآنساعتصبحهمسرمازمنخواستتا
زنگمنزلهمسایهرابهصدادرآورموازاوبخواهمکهخودرواش
را برای عبور ما جابه جا کند من هم بی درنگ پشت آیفون قرار
گرفتموزنگمنزلهمسایهرابهصدادرآوردمبهزنیکهگوشی
آیفونرابرداشت گفتمخودرورادرمسیرعبورخودرویماپارک
کرده اید لطفا آن را بردارید تا ما به اداره برویم! زن همسایه در
حالیکهمیگفتاالنهمسرممیآیدگوشیآیفونراقطعکرد
اماهرچهمنتظرماندیمکسیبرایجابهجاکردنخودروپایین
نیامد حدود 20دقیقه معطل شدیم و تاخیر در رسیدن به محل
کار آزارمان می داد .به ناچار دوباره زنگ منزل همسایه را زدم و
بهآنخانمگفتماگرهمسرتانخواباستفقطسوئیچخودرورا
بدهیدتاخودمانآنراجابهجاکنیمولیهنوزصحبتمتمامنشده
بودکهناگهاندرمنزلهمسایهبازشدومردیتنومندباظاهری
نامناسب که تمام اعضای بدنش خالکوبی بود ،در حالی که
چماقیدردستداشتبیرونآمدوشروعبهدادوفریادوتوهین
و فحاشی کرد .من که شوکه شده بودم همچنان حیرت زده به
آن مرد می نگریستم و از ترس زبانم بند آمده بود در همین حال
همسایهچماقبهدستابتدابهسمتخودرویهمسرمحملهور
شدوباضرباتچماقشیشههایآنراپایینریختوسپسضربه
ایبهسرهمسرمواردآوردواورانقشبرزمینکردمنهمچنان
از شدت وحشت می لرزیدم و جرئت فریاد کشیدن هم نداشتم
دراینلحظههمسرمردچماقبهدستنیزپایینآمدوخطاببه
همسرشفریادمیکشیدتورابهخدانزن!امامردخشمگیننه
تنهابهفریادهایهمسرشتوجهینکردبلکهبهسویهمسرش
همحملهورشدو...
هنوز حرف های همسر مرد زخمی با مشاور کالنتری ادامه
داشتکهناگهانهمسرمردچماقبهدست وارداتاقمددکاری
اجتماعیشدوگریهکنانوباالتماسگفت:شمارابهخداشکایت
نکنید شوهرم مدتی است بیکار شده و توان تامین هزینههای
زندگی را ندارد و من با دو فرزند در این شرایط سخت حتی توان
تامینهزینهاجارهخانهراندارم همسرمبهدلیلمشکالتزندگی
بسیار عصبانی است .او سوابق کیفری و سابقه زندان دارد اگر
دوباره و در این شرایط روانه زندان شود روزگار من و فرزندانم
سیاه می شود .حاال هم ملتمسانه از شما می خواهم که حداقل
به فرزندانم رحم کنید و از گناه همسرم بگذرید! عصبانیت های
بیجاوغروروخودنماییهایاوهموارهمشکالتزیادیرابرای
مابهوجودآوردهاستکهکتککاریوتخریبخودرویهمسایه
بخشیازرفتارهایخشنونسنجیدهاوست.اکنوننیزهمسرم
دربیرونازکالنتریداخلخودرونشستهتاعذرخواهیکنداما
همسرشمارابهمرکزدرمانیبردندو...شایانذکراستبهدستور
سرگرد محمدی (رئیس کالنتری آبکوه مشهد) این پرونده به
مراجع قضایی ارسال شد تا دیگر مراحل قانونی خود را برای
مجازاتمردچماقبهدستخشنطیکند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

