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اخت

متهمان در بازسازی صحنه قتل زوج میان سال فاش کردند

صاص

پشتپردهجنایتدرخانه ویالیی!
ی
خرا

در امتداد تاریکی

سان

سرنوشت سیاه

روایت دزدان نقابدار از لحظه رویارویی با طعمه های وحشت زده

متهمان هنگام تشریحصحنهجنایت درحضورقاضیمیرزایی

این بار داستان های ساختگی فایده ای نداشت و
متهمان باید در حضور قاضی باتجربه ویژه پرونده
های جنایی ،جزئیات این جنایت را مو به مو بازگو
میکردندوبهطورعملینیزبهبازسازیصحنهقتل
زوجمیانسالمیپرداختند.نورافکنهاودوربین
عواملبررسیصحنهجرمروشنشد.همهراههای
گریز به بن بست خورده بود و ناصر (متهم اصلی)
به هر دری می زد تا صحنه جنایت را به آشفتگی
بکشانداماهمهتیرهایشبهسنگمیخورد!قاضی
میرزایی که گویی قصه های متهم را از قبل حفظ
کرده بود ،هر بار سند و مدرک انکارناپذیری را از
کیفجادوییاشبیرونمیکشیدومقابلچشمان
حیرت زده متهم قرار می داد و باز داستان عقیم
می ماند .دیگر همه حاضران از شنیدن قصه های
ناتمامخستهشدهبودندکهناگهانمتهم 27ساله
باچشمانیاشکبارلببهاعترافگشودوتصمیم
گرفتحقیقتماجرارابیانکند.قاضیشعبه211
دادسرایعمومیوانقالبکههمچنانباطمأنینه
وآرامشبههمهداستانهاگوشدادهبود،باتفهیم
موادیازقانونمجازاتاسالمیازاوخواستمقابل
دوربینقوهقضاییهقرارگیردوواقعیتاینماجرای
تلخرابازسازیکند.
به گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،قبل از آغاز

مرگ شرور مسلح در شلیک شبانه پلیس
تــوکــلــی -در درگــیــری شــبــانــه پــلــیــس ،یک
شــرور مسلح به هالکت رسید و دو نفر دیگر
زخمی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی
اســتــان کــرمــان در تشریح جزئیات ایــن خبر
بیان کرد :مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر
با انجام اقــدامــات اطالعاتی از ورود عوامل
شرارت و سارقان مسلح به شهر کهنوج از طریق
محور قلعه گنج با یک دستگاه خ ــودروی پژو
 405آگ ــاه شــدنــد و ب ـیدرنــگ مــوضــوع را به
صــورت ویــژه در دستور کــار خــود قــرار دادنــد.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار «ناظری» افزود:
ماموران بالفاصله با تشکیل چند گــروه زبده
و مجرب در ورودی شهر کهنوج مستقر شدند و
خودروی مدنظر را مشاهده کردند و به آن دستور

ایست دادنــد .وی تصریح کــرد :افــراد شــرور با
مشاهده ماموران اقدام به تیراندازی کردند که با
هوشیاریوبرتریآتشمأمورانطیایندرگیری
مسلحانه ،یک نفر از اشرار به هالکت رسید و دو
نفر دیگر زخمی و دستگیر شدند .ایــن مقام
ارشد انتظامی خاطرنشان کرد :در پاک سازی
منطقه درگیری ،یک قبضه سالح کالشینکف،
چهار تیغه خشاب و  ۱۳۵فشنگ جنگی کشف
و خــودروی آنان نیز توقیف شد .وی یادآورشد:
شرور به هالکت رسیده سوابقی همچون اخالل
در نظم و امنیت عمومی از طریق تیراندازی،
حمل و نگهداری سالح و قدرت نمایی ،اخاذی،
زورگیری و سرقت مسلحانه در شهرستان های
جنوبی را در کارنامه سیاه خود دارد.

هشداردربارهقاچاقگندم
از انتقال  ۷۹تن گندم قاچاق به خارج از کشور جلوگیری شد
کرمانی -پلیس کرمان از انتقال بیش از ۷۹
تن گندم قاچاق به خارج از کشور جلوگیری
کرد.فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف دو
محموله گندم قاچاق طی دو عملیات پلیسی در
کرمان خبر داد.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا ســـردار «عبدالرضا
ناظری» گفت :در عملیات نخست ،ماموران
پلیس آگاهی شهرستان بم هنگام کنترل
محور «بــم – زاهـــدان» به دو دستگاه تریلی
کشنده مشکوک شــدنــد و آن هــا را متوقف
کردند.وی افزود :ماموران در بازرسی از تریلی
های متوقف شــده ۵۳ ،تن و  ۲۵۰کیلوگرم
گندم را کشف کردند که از استان فــارس به
قصد خــروج از کشور بارگیری شده بود.این
مقام ارشــد انتظامی ادامـــه داد :در عملیات
دوم ،ماموران پلیس امنیت اقتصادی کرمان
نیز از یک دستگاه تریلر در محور کرمان بم
 ۲۶ت ــن گــنــدم ق ــاچ ــاق را کــشــف کــردنــد.
وی خاطر نشان کرد :درمجموع طی این دو

عملیات  ۷۹تن و  ۲۵۰کیلوگرم گندم قاچاق
کشف و برابر اعــام کارشناسان ارزش آن،
بیش از دو میلیارد و  ۳۰میلیون ریال برآورد
شده است.
وی در پایان از دستگیری سه متهم و توقیف سه
دستگاه تریلر خبر داد و تصریح کرد :متهمان
پس از تشکیل پرونده مقدماتی ،تحویل مراجع
قضایی شدند .براساس این گزارش ،با توجه به
اختالف قیمت گندم در داخل با آن سوی مرزها
و تفاوت چشمگیر ریال با دیگر ارزها ،احتمال
قاچاق گندم و خروج غیرقانونی آن زیاد است.

اعترافاتمتهم،ابتداسروانجمالی(افسرپرونده)
به بیان خالصه ای از محتویات این پرونده جنایی
پرداختوچگونگیدستگیریمتهمانواعترافات
آناندرمراحلبازجوییراشرحداد.سپسناصربا
معرفی کامل خود گفت :از مدتی قبل نقشه قتل
زوجصاحبخانهراکشیدهبودم.درطولچندماهی
که در منزل آن ها مستاجر بودم احتمال می دادم
کهاینزوجکسوکاریندارندچراکه«م-خ»(زن
 50ساله) همسر دوم صاحبخانه بود و با کسی
ارتباط نداشتند ولی احساس می کردم مرد 61
سالهنگاههایمرموزیبههمسرمدارد!بههمین
دلیل از قبل مقداری داروی بیهوشی ،تیغ موکت
بریوتعدادزیادیبرگهدههامیلیونیسفتهخریدم
ونقشهقتلراکشیدم.پنجشنبه()99.2.4دوروز
قبلازکشفاجسادباهمسرمبهقلندرآبادرفتیمو
من نقشه سرقت را برای دو تن از معتادان توضیح
دادم چرا که آن ها از خالفکاران سرشناس محله
بودند .البته من ماجرا را برای سعید بازگو کردم و
او هم هادی را با خودش همراه کرد .طبق نقشه
قبلی ،خــودروی تیبای خاکستری عمویم را به
امانتگرفتموبهاتفاقهمدستانمبهمشهدآمدیم.
دقایقی داخل خودرو در حاشیه خیابان امامت
 62نشستیم چرا که «حسن-ب» (مقتول) برای

سابقه خبر

گــــزارش خ ــراس ــان حــاکــی اســـت ،ششم
اردیبهشت امسال ،نیروهای آتش نشانی در
پی تماس اهالی خیابان امامت  62عازم یک
خانه ویالیی شدند و شعله های آتش را که از
چند نقطه زبانه می کشید خاموش کردند اما
با نمایان شدن اجساد یک زوج میان سال با
دست ها و پاهای بسته ،ماجرای آتش سوزی
جنایی شد و تحقیقات میدانی قاضی کاظم
میرزایی با بررسی ریزبینانه همه جوانب ،به
سوی مستاجر طبقه اول محل جنایت کشید
و بدین ترتیب دستور دستگیری وی در حالی

عکس ها اختصاصی خراسان

سجادپور -در میان کالف پیچیده ای که ده ها
سرنخبریدهداشت،دستوپامیزد.هربارقصهای
سر هم می کرد تا فرجام جنایت را به دزدان نقابدار
اجــاره ای برساند اما هر سرنخی را از این کالف
سردرگم بیرون می کشید ،خیلی زود و تنها با یک
سوال قاضی به انتها می رسید و داستان ساختگی
بازهمعقیممیشدولیاینبارساعتهادرخلوت
بازداشتگاه اندیشیده بود تا داستانی باورپذیر
بیان کند« .ناصر» متهم  27ساله پرونده «جنایت
در خانه ویالیی» که فقط  48ساعت بعد از ارتکاب
قتل هولناک زوج میان سال در بولوار امامت 62
مشهدبهچنگقانونافتاد،وقتیفهمیدحنایقصه
هایش رنگی ندارد ،پای نقابداران معتاد را به میان
کشید که با انگیزه سرقت لوازم و طالها ،زوج میان
سالرابهقتلرساندهاند!اوبهقاضیویژهقتلعمد
مشهدگفت:تابهحالآنچهگفتمدروغبود،منبه
تنهاییآنهارانکشتم!دوروزقبلازکشفاجساد
بهقلندرآبادفریمانرفتمودوجوانکریستالیرابا
خودمهمراهکردم.بهآنهاگفتم«:بهمرد 61ساله
صاحبخانه ،سوءظن دارم چرا که همواره به گونه
ای مرموز به همسرم نگاه می کند!» سپس از آن ها
خواستمبرایقتلبامنبهمشهدبیایندودرعوض
این همراهی ،هر چه لــوازم می خواهند از خانه
ویالییسرقتکنند.بعدهمسواربرخودرویتیبای
خاکستریبهمشهدآمدیم.منبیرونمنزلایستادم
وآنهابهداخلرفتند،باشروعسروصداهامنهم
داخلپذیراییرفتمومرد 61سالهراباچاقوکشتم!
ولیازچگونگیقتلهمسراواطالعیندارمچراکه
همدستانماورادراتاقخواببهقتلرساندهاندو...
گزارشاختصاصیخراسانحاکیاست،بهدنبال
اعترافات ناصر ،گروه ویژه کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور دستورات
محرمانه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی عازم
قلندرآباد شدند و دو سارق نقابدار را در پاتوق های
سیاهبهدامانداختندودربازرسیازمخفیگاهآنان،
مقادیرزیادیلوازمسرقتیراکشفکردند.بنابراین
گــزارش ،با انتقال متهمان به مشهد ،پشت پرده
هولناک «جنایت در خانه ویالیی» در حالی فاش
شدکهآنهاازلحظهترسناکرویاروییباطعمهها
سخنگفتند!

خرید بیرون رفته بود .وقتی او به منزل بازگشت،
من هم با کلید در حیاط را گشودم .سعید و هادی
در حالی که با ماسک بهداشتی و کاله کشی سر و
صورتخودراپوشاندهبودندبهداخلمنزلرفتند
و دست ها و پاها و چشمان زوج مذکور را بستند
چون آن ها مرا می شناختند .وقتی من به داخل
پذیرایی رفتم ابتدا با سرنگ مواد بیهوشی به آن
ها تزریق کردم ولی مرد  61ساله بیهوش نمی
شدبههمیندلیلبادکوریومیزعسلیبهسرش
کوبیدمکهبهحالتاغمارفت.همدستانممشغول
جمع کردن لوازم و طالها بودند و یکی از آن ها نیز
باانبردستطالهایدستزنراقیچیکردوهمه
اموال سرقتی از قبیل تلویزیون ،ظروف چینی،
رسیور ماهواره ،جاروبرقی و ...را به داخل حیاط
بردند.دراینهنگاممنمقداریلوازمآرایشیزن
را از دست همدستانم گرفتم و به درون حمام پرت
کردموگفتم:اینهاارزشیندارد!متهماصلیاین
پروندهجناییدرادامهبازسازیصحنهقتلافزود:
در حالی که آن ها مشغول جمع آوری لوازم منزل
بودند ،من دست ها و پاهای زوج میان سال را با
کشیدن تیغ های زیادی بریدم تا بر اثر خون ریزی
جان بدهند! و سپس اثر انگشت مرد را روی برگه
های سفته زدم! بعد هم به قلندرآباد بازگشتیم و
من به اتفاق همسرم به مشهد آمدم تا این که روز
بعد به بهانه برداشت پول از عابربانک دوبــاره به
محل جنایت رفتم و برای صحنه سازی ظرف یک

لیتری بنزین را در نقاط مختلف خانه ریختم وآن
جارابهآتشکشیدمولیدوروزبعددستگیرشدم!
گزارش خراسان حاکی است ،در ادامه سعید و
هادی (دزدان اجاره ای) نیز مقابل دوربین قرار
گرفتندودراظهاراتیهماهنگگفتند:لحظهای
که با نقاب وارد خانه ویالیی شدیم ،آن زوج کنار
یکدیگر نشسته بودند و فیلم تماشا می کردند .آن
هابادیدنچهرهپوشیدهماورفتارهایپرخاشگرانه
مان به شدت ترسیدند .وحشت زده التماس می
کردندکهکاریبهآنهانداشتهباشیمومیگفتند:
هرچهمیخواهیدباخودتانببریدولیبهمارحم
کنید!بااینحالماقصدقتلنداشتیموازابتداهم
قرارمان این نبود! ما فقط برای سرقت آمده بودیم
وتاهنگامیکهدستگیرشدیمنیزازماجرایقتلو
حادثه آتش سوزی اطالعی نداشتیم! وقتی لوازم
رادرحیاطجمعکردهبودیمتادرونخودروببریم،
ناصر به بهانه بستن شیر آب باال رفت که حدود
 15دقیقه طول کشید .سپس به قلندرآباد رفتیم
و مقداری از طالها را در نانوایی مخفی کردیم و
تلویزیونراهمبهیکیازاهالیمحلفروختیمولی
هنوزپولآنرانگرفتهبودیمکهدستگیرشدیم.
صادر شد که گروه زبده ای از کارآگاهان به
سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده (رئیس
دایــره قتل عمد) به رصــدهــای اطالعاتی
پرداختند و طی  48ساعت این متهم 27
ساله را به دام انداختند.
در پی اعترافات متهم ،دیگر همدستان
وی نیز در قلندرآباد فریمان به چنگ قانون
افتادند و این گونه پرونده جنایی دیگری با
نظارت مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی) به
نتیجه رسید.

حرکتهایترسناک«مشاء»!

 20روز پس از زلزله  5.2ریشتری،دیروز زمین لرزه  4.4ریشتری تهران را لرزاند
فعالیت های گسل مشاء که چند هفته قبل هم
باعث هراس مردم شد و پس از زلزله 5.2ریشتری
بسیاری از ساکنان پایتخت را به خیابان ها کشاند
روز گذشته دوباره باعث بروز نگرانی از وقوع یک
زمین لــرزه مهیب در تهران شد .حــدود  20روز
بعد از وقوع زلزله  5.2ریشتری در تهران ،این بار
زلزلهای  4.4ریشتری تهران را لرزاند .این زلزله
در حوالی دماوند در عمق  ۱۲کیلومتری زمین
رخ داد اما در تهران هم احساس شد .رضا کرمی
محمدی منشأ این زلزله را گسل مشاء ،اعالم کرد
و گفت :پس از زلزله  5.2ریشتری ،چندین لرزه
دیگرنیزدرمحدودههمینگسلرخدادهبودواین
لرزه هم در ادامه همان است .این نشان می دهد

که گسل مشاء در حال حرکت است ،اما شدت این
لرزهطورینبودهکهبخواهیمتمامیدستگاههارابه
صورتویژهوآمادهباشدربیاوریم.کرمیمحمدی
درباره خسارات زلزله نیز گفت :این لرزه در تهران
خسارتینداشتهوگزارشیدراینخصوصدریافت
نکردهایم .وی از مردم خواست که به جای ترس و
نگرانی از زلزله آمادگی خود را برای مواجهه با آن
افزایشدهندچراکهتهراندرموقعیتیزلزلهخیز
واقعشدهوآنچهمیتواندخساراتزلزلهاحتمالی
را کاهش دهــد ،نه ترس و وحشت که آمادگی و
آمــوزش اســت .مهدی زارع ،استاد پژوهشگاه
زلزلهشناسی،دربارهاینزلزلهبهخبرآنالینگفت:
میتوانیم بگوییم این زلزله با بزرگای 4.4ریشتر،
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احتماالپسلرزهزلزلهقبلیتهرانبودهورویهمان
گسلمشاءرخدادهاست.اودربارهاینکهوقوعاین
زلزلهنشانهپایانپسلرزههاستیانه،توضیحداد:
نمیتوانیمباقطعیتچنینحرفیبزنیم،بسیاریاز
اوقات دو زلزله با بزرگای باالی 4ریشتر یا یک زوج
زلزلهباهمرخمیدهندوبعدیکزلزلهشدیدترمی
آید .اینموضوعدرنپالرخدادهاست.زارعافزود:
برایمردمنمیتوانتوصی هایداشت،امابهتراست
مسئوالن برای هر اتفاقی آماده باشند .وی درباره
اظهاراتمربوطبهاتمامانرژیگسلگفت:اینهم
یکسناریواستوممکناستاینآخریناتفاقرخ
داده مربوط به زلزله  5.2ریشتری باشد و بعد هم
هیچاتفاقیرخندهد.

روزی کــه بــا دوســتــان هــم دانــشــگــاهــی ام در
دورهمنشینی های رفقای خــارج از دانشگاه
شرکت می کــردم ،حتی برای لحظه ای به این
موضوعنمیاندیشیدمکهاینخوشگذرانیهای
زودگـــذر آینده ام را به تباهی می کشاند ،به
گونهای که به دزدی حرفه ای تبدیل خواهم شد
و سا لهای جوانی ام را پشت میله های زندان
میگذرانم ،چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد  38ساله ای است
که هنگام سرقت قطعات و امــوال داخلی یک
دستگاه پراید توسط نیروهای گشت نامحسوس
کالنتری شفای مشهد دستگیر شد .این مرد
جوان که  10سال از عمرش را پشت میله های
زنــدان گذرانده ،معاشرت با دوستان ناباب را
عامل سرنوشت سیاهش دانست و به کارشناس
اجتماعی کالنتری گفت :فرزند اول یک خانواده
هفت نفره بودم که سه خواهر و یک برادر داشتم.
پدرم یک کارگر ساده بود و مخارج زندگی ما را به
سختی تامین می کرد .آن روزها در شهرستان
قوچان زندگی می کردیم امــا روزگـــار خوبی
نداشتیم چرا که پدرم به مواد مخدر اعتیاد داشت
و همواره با مادرم درگیر بود .مادرم نمیتوانست
رفتارهای پــدرم را تحمل کند به همین دلیل
مدام با یکدیگر مشاجره می کردند و در نهایت
بــا کتک کــاری و قهر بــه ایــن نــاســازگــاری هــا و
اختالفات خانوادگی پایان می دادند .باالخره،
این کشمکش ها و درگیری ها به طالق انجامید
و آ نهــا از یکدیگر جــدا شدند .پــدرم به دنبال
سرنوشت تاریک خودش رفت و من و خواهرانم
نیز نزد مادرم ماندیم .او دیپلم خیاطی اش را از
صندوقچه بیرون آورد و با دوخت و دوز لباسهای
مردم مخارج تحصیل ما را فراهم می کرد .چند
سال بعد پدرم به دلیل عوارض قلبی و ریوی از دنیا
رفت و من در واقع ،بزرگ خانواده شدم .از همان
دوران کودکی به ورزش های رزمی عالقه مند
بودم و دوست داشتم روزی بر سکوی قهرمانی
بایستم و یک قهرمان ملی لقب بگیرم اما هزینه
ثبت نام در کالس های ورزشی را نداشتم ،چرا
که مــادرم به سختی هزینه هــای زندگی ما را
فراهم می کرد.
خالصه ،با تالش های شبانه روزی مادرم دیپلم
گرفتم و وارد دانشگاه شدم .سال آخر تحصیلم
را می گذراندم که از طریق یکی از دوستان هم
دانشگاهی ام با جوانی خارج از محیط دانشگاه
آشنا شــدم .او کــه شغل آزاد داشـــت ،مــا را به
شبنشینی های دوستانه دعوت می کرد .در
همین دورهمی ها پای بساط مواد مخدر نشستم
و به قول معروف مصرف تفریحی را آغاز کردم.
آرا مآرام دوستان دیگر نیز به جمع ما پیوستند
و این خوش گذرانی ها ادامه یافت ،به گونه ای
که هیچ گاه فکر نمی کردم روزی به یک معتاد
بدبخت تبدیل می شوم.
تحصیالتم به پایان رسید و من در حالی وارد
بــازار کار شدم که معاشرتم با دوستان معتاد و
خرد هفروشان مــواد مخدر افزایش یافته بود.
زمانی به خود آمدم که دیگر در گــرداب اعتیاد
دســت و پــا مــی زدم .چند بــار تصمیم بــه ترک
موادمخدر گرفتم اما فایده ای نداشت ،فقط
چند روز زجر می کشیدم و دوباره به مصرف ادامه
مـیدادم .دیگر سر کار هم نمی توانستم بروم و
برای تامین هزینه های اعتیادم مجبور به خرید
و فروش مواد مخدر شدم ولی طولی نکشید که
برای اولین بار طعم زندان را چشیدم .وقتی از
زندان آزاد شدم 26 ،سال داشتم .مادرم دختری
را به من نشان داد تا با او ازدواج کنم و با تشکیل
خانواده راه درست زندگی را بیابم.
خالصه ،من و «نفیسه» با یکدیگر ازدواج کردیم
و زنــدگــی مشترکمان آغــاز شــد ،امــا بــا وجــود
عالقهای که به هم داشتیم این زندگی بیشتر
از سه ســال دوام نداشت چــرا که من بین او و
موادمخدر ،دومی را انتخاب کردم .در واقع به
نوعی سرگذشت پدر و مادرم در زندگی من تکرار
شد با این تفاوت که خوشبختانه من فرزندی
نداشتم تا او نیز به روزگار من دچار شود!
خـــودم مــی دانــســتــم کــه در لــجــنــزار اعــتــیــاد و
خالفکاری الیق پدر شدن نیستم .بعد از طالق،
روزگارم سیاه تر شد .وقتی به مدرک لیسانسم
نگاه می کردم آه و افسوس از نهادم بر می خاست
چرا که من هم باید مانند دیگر همکالسی هایم
از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار می بودم.
خالصه ،بــرای تامین هزینه هــای اعتیادم به
سرقت از داخل خودروها روی آوردم .نیمه های
شب پس از مصرف مواد مخدر از خانه بیرون می
آمدم و در تاریکی شب قطعات خودروهای پارک
شده مانند باتری و کامپیوتر را به سرقت می بردم
و به مالخران لوازم مسروقه می فروختم تا حداقل
هزینه هــای یک روز مصرفم را به دســت آورم.
معموال به سراغ خودروهایی می رفتم که وسایل
ایمنی نداشتند و مالکان ،آن ها را در مکانهای
خلوت و حاشیه ای پــارک کــرده بودند .بارها
دستگیر شدم اما پس از آزادی دوباره به مصرف
مواد مخدر آلوده می شدم و این دور تسلسل ادامه
می یافت و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

