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ازمیانخبرها

باند سرقت «سنگ آهن»
متالشی شد

شناسایی عامالن شلیک خونین
به قهرمانان قوی ترین مردان
ایران !
قهرمان قوی ترین مردان که چند روز پیش با
شلیک گلوله به شــدت مجروح شــده بــود ،در
وضعیت مساعدتری به سر می برد.
بــه گـــزارش رکــنــا ،بــامــداد  25بهمن اتفاقی
ناگوار گریبان رامین فرج نژاد ،ستاره حرفهای
مسابقات قوی ترین مردان کشورمان را گرفت.
همسر رامین در این باره به خبرنگار رکنا گفت:
حوالی ساعت  3بامداد  25بهمن ،حدود  30نفر
به رامین و برادرش عارف حمله می کنند .آن ها
که مسلح به تفنگ و قمه بودند به طرز وحشیانه
ای همسرم و برادرش را هدف قرار می دهند که
در نتیجه آن یک گلوله به رامین اصابت می کند.
او ادامه داد :برادر رامین ،عارف هم به وسیله
قمه از ناحیه سر و دست به طرز فجیعی مجروح
می شود.
همسر قهرمان قوی ترین مردان ایران و جهان
در پایان اظهار کرد :عملیات نیروهای انتظامی
و امنیتی برای دستگیری عوامل این حمله از
همان روز نخست حادثه آغــاز شد و حــاال روند
تحقیقات به شناسایی عامل اصلی این ماجرا
رسیده است.

ماجرایآدمکشیپژوسواراننقابدار
سجادپور -سرنشینان نقابدار دو دستگاه
پــژو  405که به اتهام قتل مسلحانه مالک
یک فروشگاه صوتی و تصویری تحت تعقیب
پلیس آگاهی بودند ،در چند عملیات جداگانه
دستگیر شدند و راز این جنایت هولناک را
فاش کردند.
به گــزارش خــراســان ،ایــن جنایت هولناک
در دقایق اولیه بامداد بیست و پنجم دی در
حالی رخ داد که متصدی یک فروشگاه عرضه
محصوالت فرهنگی در حال نصب دوربین
مدار بسته درون مغازه اش بود در همین هنگام
ناگهان دو خودروی پژو  405نقره ای و سفید
رنگ که هرکدام سه سرنشین نقابدار داشتند
در نزدیکی فروشگاه توقف کردند که ناگهان
صــدای شلیک سه گلوله پی در پی سکوت
خیابان شهید نظامدوست در بولوار طبرسی
شمالی را شکست .بنابراین گــزارش ،یکی
از این گلوله ها که از سالح وینچستر شلیک
می شد به سر متصدی فروشگاه اصابت کرد
و او قبل از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل
عوارض ناشی از اصابت گلوله در دم جان سپرد
و مهاجمان نقابدار نیز از محل گریختند.
با گــزارش این حادثه به نیروهای انتظامی،
بالفاصله ماموران گشت کالنتری طبرسی
شمالی در خیابان شهید نظامدوست 30
حضور یافتند و با حفظ صحنه جنایت ،مراتب
را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند.
این گزارش حاکی است ،با حضور قاضی علی
اکبر احمدی نژاد و کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل حادثه،
تحقیقات میدانی در این باره آغاز شد و جسد
جوان  30ساله که «سید جواد -ع» نام داشت
برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی
انتقال یافت.
بررسی های تخصصی کارآگاهان با صدور
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی شعبه
 208دادســرای عمومی و انقالب مشهد در
حالی ادامه یافت که سرنخ های مهمی از این
جنایت وحشتناک به دست آمده بود.
بررسی سرنخ های موجود حکایت از آن داشت
که مهاجمان مسلح روز قبل از جنایت در یک
تعمیرگاه خودرو ،اقدام به تعویض روغن موتور
خــودرو کرده اند از سوی دیگر نیز تحقیقات
میدانی کارآگاهان به بررسی غیرمحسوس
دوربین های مدار بسته در نزدیکی محل وقوع
جنایت کشید و مشخص شد که سرنشینان
خودروهای پژو  405با راننده یک دستگاه
خــودروی جک هم دقایقی قبل از این حادثه

وحشتناک درگیر شده اند اما شماره پالک
خودروهای پژو گل مالی شده بود! بنابراین
کارآگاهان به ســراغ راننده جک رفتند و از
وی دربــاره علت درگیری با سرنشینان پژو
سوال کردند .این راننده جوان گفت :یکی از
سرنشینان پژو در همان محل سکونت دارد و
یک بار دیگر نیز برای من ایجاد مزاحمت کرده
بود! من قصد دارم با دختری در همان محل
ازدواج کنم! ولی گویا آن جــوان نمی تواند
این موضوع را تحمل کند به همین دلیل با من

متهمانپروندهجنایتمسلحانه

درگیر می شود .آن شب نیز من نامزدم را در
نزدیکی منزلشان پیاده کردم که ناگهان او و
دوستانش سبز شدند و با یک بهانه واهی قصد
درگیری داشتند که باالخره با وساطت دیگران
این مشاجره های لفظی پایان یافت و آن ها از
محل دور شدند.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
با مشخص شــدن هویت یکی از سرنشینان
پژو که حامد نام دارد ،تحقیقات کارآگاهان
بــا نــظــارت مستقیم ســرهــنــگ محمدرضا
غــامــی ثــانــی (رئــیــس اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی) وارد مرحله جدیدی
شــد امــا وقتی کــارآگــاهــان بــا دســتــور قاضی
احمد ینژاد عملیات دستگیری وی را آغاز
کردند ،مشخص شد که او و همدستانش به
تهران گریخته اند به همین دلیل مشخصات
ظاهری و هویتی متهم به کلیه عوامل انتظامی
و گشتهای غیرمحسوس اعالم شد و از سوی
دیگر ردیابیهای اطالعاتی کارآگاهان برای
شناسایی دیگر عوامل این جنایت مسلحانه
تغییر کرد.

بنابر گزارش خراسان ،کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی در ادامه پیگیری
این پرونده جنایی و با استفاده از شگردهای
تخصصی ،در نهایت متهمان را بــه مشهد
کشاندند و هر کدام از آن ها را در عملیات های
جداگانه به دام انداختند و سالح وینچستر
مورد استفاده در این جنایت وحشتناک را نیز
کشف کردند.
به دنبال دستگیری هفتمین متهم این پرونده،
روز گذشته قاضی شعبه  208دادس ــرای

عکس اختصاصی خراسان

توکلی -باند سرقت "سنگ آهن" در سیرجان
درحالی متالشی شد که ماموران پلیس آگاهی
با دریافت خبری از سرقت سنگ آهن در یکی از
شرکت های اقماری منطقه «گل گهر» با توجه
به اهمیت ماجرای این سرقت افــراد مظنون
به سرقت را بــرای دستگیری زیر نظر گرفتند
وتحقیقات خــود را آغـــاز کــردنــد .بــه گــزارش
خبرنگار ما ،از سوی دیگر سر کرده این باند با
مطلع شدن از رصد اطالعاتی پلیس ،در تماس
با ماموران پلیس آگاهی به آنان پیشنهاد رشوه
 ۱۰۰میلیون ریالی داد.
درادامــه با توجه به شواهد به دست آمــده ،این
متهم شناسایی ودستگیر شد ودر بازجوییهای
فنی و با مشاهده مستندات پلیس به سرقت
باندی سنگ آهن اعتراف کرد.
براساس این گزارش ،فرمانده انتظامی سیرجان
گفت :پس از دستگیری سر کــرده ایــن باند،
مــامــوران پلیس آگاهی بــا بررسی جغرافیای
زمانی و مکانی ،طی یک اقــدام ضربتی وارد
عمل شدند و  ۱۸۰تن سنگ آهن سرقتی را نیز
کشف کردند.
سرهنگ ایران نژاد افزود:ماموران انتظامی،
متهمان را به انضمام پرونده پیشنهاد رشوه به
مرجع قضایی تحویل دادند.

بااعترافاتعامالنیکجنایتمسلحانهدرمشهدفاششد

اخ
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عمومی وانقالب مشهد ،با حضور در پلیس
آگاهی خراسان رضوی به تحقیق از متهمان
پرونده پرداخت.
یکی از عامالن قتل مسلحانه که دیگر همه راه
های گریز از مجازات را بسته می دید ،مقابل
قاضی احمدی نژاد دست از داستان سرایی
برداشت و در حضور ســروان جمالی (افسر
پرونده) لب به اعتراف گشود و راز این قتل را
افشا کرد .او به قاضی ویژه قتل عمد مشهد
گفت :آن روز با دوستانمان سوار بر چهار خودرو
(دو پراید و دو پژو  )405به نیشابور رفتیم تا
با افــرادی که اختالف داشتیم صحبت کنیم
اما طرف های مقابل نیامدند و ما به ناچار به
مشهد بازگشتیم .شب بــود که وارد مشهد
شدیم و به طرف بولوار طبرسی شمالی رفتیم.
ساعاتی را دور زدیم و مشروب نوشیدیم .در
مسیر نیز «حامد» (یکی از متهمان) با راننده
خــودروی جک که در حال پیاده کــردن یک
دختر از خودرو بود ،درگیر شد ولی در نهایت آن
ها را جدا کردیم .در مسیر یکی از دوستانمان
به قصد خرید «بنگ» (مواد مخدر) از خودرو

ی خر
اسان

پیاده شد و ما شش نفر باقی ماندیم .داخل دو
خودروی پژو سه نفر نشسته بودیم .سرنشینان
دو خودروی پراید نیز وقتی از نیشابور به مشهد
آمدیم از ما جدا شدند .ساعت حدود 23:40
بــود کــه «ســجــاد» از درون خـــودرو بــه سمت
مغازه دار شلیک کرد .روز بعد از طریق شبکه
های اجتماعی در جریان مرگ مغازه دار قرار
گرفتیم و به تهران گریختیم.
گــزارش خراسان حاکی اســت« ،سجاد-چ»
(متهم به قتل مسلحانه) نیز گفت :از حدود دو
سال قبل با سبزواری ها (مقتول اهل سبزوار
ب ــود) در همان محل سکونتمان اختالف
داشتیم این کینه قدیمی به درگیری بین ما و
دیگر نزدیکان مان کشیده بود تا این که آن شب
وقتی از نیشابور بازگشتیم تصمیم گرفتیم
زهرچشمی هم از آن ها بگیریم و قدرت نمایی
کنیماماقصدقتلنداشتیم.فقطمیخواستیم
آن ها را بترسانیم .آن شب باران آمده بود و ما
پالک خودروها را گل آلود کردیم و من که در
صندلی عقب نشسته بودم به سوی «جواد»
شلیک کردم و بعد هم از محل گریختیم.
بنابراین گ ــزارش ،تحقیقات بیشتر دربــاره
زوایای پنهان این جنایت با صدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی احمدی نژاد همچنان
ادامه دارد و متهمان نیز با قرار بازداشت موقت
در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی قرار گرفتند.
قاضی ویــژه قتل عمد مشهد در پایان اولین
جلسه بازپرسی از متهمان ضمن قدردانی
از تالش های شبانه روزی کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در به
سرانجام رســانــدن پــرونــده هــای جنایی به
خراسان گفت :هنوز زوایــای تاریکی در این
پرونده وجود دارد که باید مورد بررسی های
دقیق قرار گیرد اما آن چه تاکنون درباره علت
و انگیزه ایــن جنایت مسلحانه به چشم می
خــورد ،خودنمایی و غرورهای کاذب دوران
جوانی اســت که فرجامی تلخ در پی دارد،
بنابراین مسئوالن فرهنگی و مدیران مبارزه
با آسیب های اجتماعی همواره باید از طریق
رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما درباره
عواقب خطرناک این گونه پدیده های هولناک
به جوانان و خانواده ها هشدار بدهند و فعالیت
هــای فرهنگی را در حاشیه شهرها تقویت
کنند تا جوانان و خانواده ها با فرجام گردن
کشی های کاذب و خودنمایی با انواع سالح
های سرد و گرم آشنا شوند و دست از این گونه
رفتارهای خطرناک بردارند.

۱۳
در امتداد تاریکی

عقدههایفروخورده!
تاکنون دو بــار بــه خاطر دســت درازی بــه زنــان
ودختران در مراکز تجاری دستگیر شده ام و هر
بار دادگاه از من تعهد گرفته است که دست از این
رفتارهای زشت بردارم اما گویی به این کار معتاد
شدهامو...
جـــوان  20ســالــه ای کــه بــه خــاطــر رفــتــارهــای
هنجارشکنانه و ایجاد مزاحمت از طریق دست
درازی به زنان و دختران جوان دستگیر شده است
درحالی که بیان می کرد چند بار تصمیم گرفتم
از این رفتارهای زشت دست بردارم ولی باز هم با
وسوسههایشیطانینمیتوانستمخودمراکنترل
کنم ،دربــاره چگونگی این ماجرا به کارشناس
اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خــان مشهد
گفت :در یکی از روستاهای مرزی جنوب شرقی
کشور به دنیا آمدم ولی فقط یک سال به مدرسه
رفتم و بعد از آن گوسفندان را به چرا می بردم .در
خانه های گلی و چوبی زندگی می کردیم و من
هیچ گونه آگاهی و اطالعاتی درباره غرایز جنسی
نداشتمچراکهبهمدرسهنرفتهبودموهیچکداماز
اطرافیانم در این باره سخنی نمی گفتند .در واقع
از همان دوران کودکی کار می کردم و هرقدر به
من دستمزد می دادند حرفی نمی زدم .در همان
دوران نوجوانی چند بار توسط جوان های بزرگ
تر از خودم مورد آزار قرار گرفتم اما از ترس چیزی
به خانواده ام نمی گفتم و این موضوع را پنهان می
کردم .نه تنها قدرت دفاع از خودم را نداشتم بلکه
«نه» گفتن را هم بلد نبودم و نمی دانستم چگونه با
شرایطیکهبرایمبهوجودآمدهاستبرخوردکنم.
هیچ وقت به شهر نرفته بودم و چگونگی رفتار با
آدمهایشهرنشینرانمیدانستمبههمیندلیل
خیلیازافرادازمنوبرادرمسوءاستفادهمیکردند
تااینکهوقتیبهسنجوانیرسیدممادرمبهدلیل
بیماریفوتکردوماباپدرپیروازکارافتادهامتنها
ماندیم .برخی از هم روستایی هایمان از مدتی
قبلبرایکارگریبهمشهدآمدهبودندوخبرهایی
که می رسید حاکی از آن بود که آن ها در مشهد
زندگی خوبی برای خودشان فراهم کرده اند .این
بود که پسرعموهایم پیشنهاد زندگی در مشهد را
مطرحکردندوماهمتصمیمگرفتیمبههمراهآنها
مهاجرتکنیم.خالصهباروبندیلسفررابستیمو
بهمحله«بازهشیخ»آمدیم.دراینجامنزلیرااجاره
کردیمتاپنجنفریدرکنارهمزندگیکنیم.پدرمکه
ازکارافتادهبوددرخانهمیماندوپسرعموهایمدر
امورساختمانیکارگریمیکردند.منوبرادرمنیز
ازطریقیکیازآشنایانبهپیمانکاریکساختمان
واقع در انتهای سی متری طالب معرفی شدیم
تا با کارگری درآمــدی کسب کنیم اما درآمــد آن
چنانی نداشتیم و پول کارگری مان صرف مخارج
زندگی و تهیه مایحتاج ضروری می شد .من تیپ
و قیافه درستی نداشتم و مــورد توجه هیچ کس
قرار نمی گرفتم .از سوی دیگر با دیدن وضعیت
ظاهری برخی زنان و دختران جوان کنجکاو می
شدم و گاهی در خلوت و تنهایی فیلم و عکس های
مبتذلنگاهمیکردمکهبرخیدوستانمدراختیارم
میگذاشتند .در نزدیکی محل کارم مراکز خرید
بزرگوپاساژهاییوجودداشتکهمنهرروزبعداز
اتمامکارساختمانیبهاینمراکزمیرفتموازنگاه
کردن به زنان شیک پوش و آرایش کرده لذت می
بردم .در این میان نیز وسوسه می شدم تا به آن ها
دست درازی کنم و این گونه به خودنمایی بپردازم
چرا که در دوران کودکی عقده های فروخورده
زیادی داشتم و از این که همواره توسط دیگران
موردآزارقرارمیگرفتمرنجمیبردم.ازسویدیگر
شیوه کنترل رفتارهای غریزی را نمی دانستم تا
این که به دلیل حضور زیاد در مراکز تجاری و خرید
مورد ظن فروشندگان قرار گرفتم و با گزارش آن
ها توسط ماموران کالنتری میرزا کوچک خان
مشهددستگیرشدم.آنهامرابهدادگاهفرستادند
اما چون شاکی پرونده به دادگاه نیامد از من تعهد
گرفتند که دیگر این رفتارهای زشت را تکرار نکنم
اما باز هم وسوسه می شدم وتالش می کردم به
طور پنهانی وارد مراکز تجاری شوم تا کسی به من
مشکوک نشود ولی این بار نیز زمانی که در حال
ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران جوان بودم
ناگهان ماموران انتظامی از راه رسیدند و مرا در
یکی از بازارهای خرید دستگیر کردند .حاال هم
از رفتارهای خودم پشیمانم اما نمی دانم چگونه
میتوانمدستازایناعمالزشتبردارمو...
شایان ذکــر اســت ،به دستور سرهنگ محسن
باقی زاده حکاک (رئیس کالنتری میرزا کوچک
خــان) پرونده این جــوان در اختیار کارشناسان
دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی قرار گرفت
تا بررسیهای روان شناسی دربــاره رفتارهای
هنجارشکنانهاوصورتگیرد.
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