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سجادپور -جــوان  32ساله ای که با انگیزه
اختالفات قبلی ،دست به جنایت مسلحانه زده
بود ،سپیده دم روز گذشته در زنــدان مرکزی
مشهد به دار مــجــازات آویخته شد تا فرجام
شلیکهایمرگبارشبهطنابدارگرهبخورد!
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده جنایی از بیست و هفتم اردیبهشت
سال  94زمانی رنگ وحشت به خود گرفت که
نزاعی بین دو گروه از اهالی یک روستا رخ داد و
افرادیباشلیکگلولههایساچمهایازسالح
شکاری مجروح شدند .در کشاکش مراحل
شکایت و دادرس ــی ،ناگهان سرنشینان یک
دستگاه پژو  206که از طرف های مقابل نزاع
کنندگان بودند ،سوار بر خودرو و به قصد انتقام
ازطرفهایدیگربهراهافتادند.درهمینحال
سرنشین،206جوانتراکتورسواریرادیدکه
بین روستای ماریان و زاک در حرکت بود .او
که تراکتور سوار  38ساله را عامل شلیک های
ساچمه ای می دانست ،بعد از گفت وگویی
کوتاه با وی از درون خودروی در حال حرکت،
در یک لحظه لوله سالح شکاری اش را به طرف
«مهدی-خ» (راننده تراکتور) گرفت و از فاصله
نزدیک به وی شلیک کــرد .گــزارش خراسان
حاکیاست،درحالیکهبهخاطراصابتگلوله
به شکم مرد 38ساله ،وی با مرگ دست و پنجه
نرم می کرد ،پژوسواران به طرف روستای زاک
گریختند و با شلیک گلوله شیشه بنگاه راننده
تراکتور را نیز تخریب کردند ،از سوی دیگر،
اهالیبامشاهدهوضعیتوخیمرانندهتراکتور،
بالفاصله او را به بیمارستان طالقانی مشهد
رساندند.مجروحاینحادثهکهبهسختیسخن
می گفت در آخرین جمالتش تاکید کرد :اگر
من زنده نماندم ،بدانید که «احمد-ف» به من

شلیککرد!
بنابراین گــزارش ،مجروح  38ساله بیش از
دو روز نتوانست به جدال با مرگ بپردازد و در
نهایت اوایــل بامداد بیست و نهم اردیبهشت
تسلیممرگشدوبدینترتیبیکپروندهجنایی
مسلحانه روی میز قاضی ویژه قتل عمد گشوده

عاملجنایتمسلحانهدرمشهد
بهدارمجازاتآویختهشد

فرجامشلیک
برایانتقام!

شــد .دقایقی بعد مــامــوران پاسگاه انتظامی
فردوسی ماجرای قتل مسلحانه را به قاضی
علی اکبر صفائیان (قاضی ویژه پرونده های
جنایی در زمان وقوع حادثه) اطالع دادند که با
حضور مقام قضایی در مرکز درمانی ،تحقیقات
درباره این جنایت هولناک در حالی ادامه یافت
که «احمد» متهم  27ساله به مکان نامعلومی
گریختهبود.بههمیندلیلوباصدوردستوریاز
سویمقامقضایی،گروهورزیدهایازکارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به
سرپرستی کارآگاه نجفی مامور رسیدگی به
این پرونده جنایی شدند .ادامــه بررسی های

تخصصیبیانگرآنبودکهقاتلومقتولبهخاطر
اختالفات قبلی و پرونده نزاع مسلحانه ،با هم
درگیربودندکهجنایتمذکورنیزباانگیزهانتقام
رخ دادهاست.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،ردزنی ها و
رصدهای اطالعاتی برای شناسایی مخفیگاه
قاتل با نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی) ادامه

بازداشتیهای پرونده انفجار «کلینیک مرگ »به  ۱۲نفر رسید

داوری :گازهای سمی در کمتر از یک دقیقه جان افراد را گرفته است
تعداد بازداشتیهای حادثه انفجار «کلینیک
مرگ» به  ۱۲نفر رسیده که  ۱۰نفر از آنها مرد
و دو نفر زن هستند.همزمان مدیر عامل آتش
نشانی تهران هم در جلسه روز گذشته شورای
شهر ،جزئیات تلخ جان باختن  19نفر در این
حادثه را تشریح کرد.
ســردار حمید هداوند جانشین رئیس پلیس

تهران بزرگ اظهار کرد :تعداد بازداشتیهای
مربوط به حادثه انفجار کلینیک سینا مهر به ۱۲
نفر رسیده و موضوع توسط پلیس آگاهی و پلیس
امنیت عمومی تهران بزرگ به صورت تخصصی
در دست بررسی است.
وی تصریح کرد :بخشی از این پرونده توسط
پلیس امنیت و بخشی از آن توسط پلیس آگاهی

تهران بزرگ در حال رسیدگی است.
در همین حال مهدی داوری مدیرعامل سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
در جلسه روز گذشته شــورای شهر تهران ،در
تشریح جزئیات این حادثه گفت :تالش نکردن
افراد برای نجات خود ،نشان می دهد اتفاق در
کلینیک سینا مهر به سرعت رخ داده و گازهای

داشت تا این که دی ماه سال  ،95کارآگاهان
به سرنخ هایی از مخفیگاه متهم در شیراز
رسیدند .ردیابی های آنان نشان می داد متهم
 27ساله با تغییر چهره و با نام مستعار در یکی
از محله های شیراز زندگی می کند بنابراین
گروه ویژه کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی
عازم شیراز شدند و متهم را در حالی که مشغول
کار در یک کارگاه مبل سازی بود با شگردهای
اطالعاتیشناساییکردندوحلقههایقانونرا
بردستانشگرهزدند.
این گزارش حاکی است بیستم دی سال 95
متهمبهقتلمسلحانه،درپلیسآگاهیخراسان
رضوی و توسط قاضی علی اکبر احمدی نژاد
موردبازجوییقرارگرفتچراکهقاضیصفائیان
به ریاست یکی از شعبه های دادگــاه کیفری
منصوب شده بود .متهم این پرونده جنایی که
با وجود تغییر چهره زیرکانه لو رفته بود ،وقتی
فهمید که دیگر راه گریزی نــدارد به صراحت
ارتکاب قتل را پذیرفت و گفت :با انگیزه انتقام
«مهدی -خ» (جوان 38ساله تراکتورسوار) را با
شلیکگلولهبهقتلرساندم.
متهم این پرونده جنایی همچنین در بازسازی
صحنه جنایت زوایــای دیگری از این ماجرای
هولناک را فاش کرد و گفت« :مهدی -خ» با
شلیک از سالح شکاری ،پدرم و یکی دیگر از
بستگانم را مــجــروح کــرده بــود کــه آن هــا در
بیمارستان بستری بودند اما هنوز گلوله ها را
پزشکان از پیکر آن ها بیرون نکشیده بودند
که دیدم «مهدی -خ» آزاد شده است .به شعبه
بازپرسی رفتم و به آزادی او اعتراض کردم اما
گفتندکهاوطبققانونباسپردنوثیقهبهدادسرا
آزاد شــده اســت! با شنیدن ایــن جمله خیلی
عصبانی شدم چرا که غرورم لگدمال شده بود
سمی در کمتر از یک دقیقه جان افراد را گرفته
است .به گزارش مهر ،داوری با اشاره به این
که گسترش سریع آتش به خاطر انفجار بوده
است ،گفت :بیش از حدود  ۳۰دستگاه سیلندر
اکسیژن و نیتروژن وجود داشته و همان روز ۲۵
سیلندر شارژ شده اکسیژن که سوزاننده است،
به این مجموعه اضافه و باعث گسترش حریق
میشود .مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت:
تمام محوطه این ساختمان تنها یک دستگاه
راه پله داشته که با مبحث ایمنی ساختمان
مغایرت دارد و باید حتم ًا سه راه پله داشته

وخودمتحقیرشدهبودم!بههمیندلیلاسلحه
را برداشتم و از یکی از بستگانم خواستم تا مرا با
خودرو به روستا برساند که در مسیر با «مهدی-
خ» روبــه رو شدم و در همان حالت عصبانیت
شلیککردمامااگراوفقط 10یا 20روززندانی
میشدماهمسردمیشدیمواینحادثهرخنمی
داد!! به گزارش خراسان ،به دنبال اعترافات
صریح متهم و صدور کیفرخواست در دادسرای
عمومیوانقالبمشهداینپروندهجناییباتوجه
بهحساسیتو اهمیتآن،درشعبهپنجمدادگاه
کیفری یک خراسان رضوی و توسط قضات با
تجربه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در
نهایت پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه،
قضات دادگاه ،جرم وی را محرز دانستند و رای
به قصاص نفس دادند .رای صادرشده که مورد
اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قــرار گرفته
بود برای بررسی دقیق تر به شعبه چهارم دیوان
عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان عالی
نیزرایمذکوررامطابقموازینشرعیوقانونی
تشخیص دادند و بدین ترتیب با قطعیت یافتن
حکم صادرشده ،این پرونده به اجرای احکام
دادسرایعمومیوانقالبمشهدرسید.
ادامهگزارشاختصاصیخراسانازماجرایاین
پروندهجناییحاکیاستدرحالیکهاولیایدم
برقصاصنفستاکیدداشتندباصدوردستوری
از سوی قاضی دشتبان (معاون اجرای احکام
دادستانمرکزخراسانرضوی)مقدماتاجرای
حکم قصاص نفس فراهم شد و بدین ترتیب
سپیده دم روز گذشته «احمد – ف» که دیگر32
ساله بود با نظارت مستقیم قاضی زرگر (قاضی
با تجربه اجرای احکام) پای چوبه دار رفت و به
مجازات رسید تا فرجام تلخ شلیک های مرگبار
باالیچوبهداررقمبخورد.
باشد .به گفته داوری ،شعاع انفجار به حد
تخریب ساختمان نبوده و تأثیر مستقیمی بر
افــراد نداشته اما با توجه به شعاع 20متری،
مقدار زیادی دود و حرارت باال میرود و چون
در پشت بام بسته بــوده این حجم دود و آتش
وارد اتاق عمل در طبقه چهارم شده است .در
همین حال سخنگوی شورای شهر تهران نیز
با اشاره به حادثه کلینیک سینا مهر گفت :در
صحن شورای شهر به گونه ای درباره این حادثه
صحبت میشود که نگرانم همه به نتیجه برسیم
کشتهشدگان ،مقصر حادثه هستند.

ماجرایشوکآورقتلیکدختر  10ساله
صدای تلویزیون زیاد بود ،دخترم را کشتم!

روز گذشته برخی رسانه ها خبر از قتل دختری
 10ساله دادند که اگر چه چند ماه از آن اتفاق
گذشته اما نحوه کشته شدن او شوک آور است.
به گزارش اعتماد آنالین ۲۸ ،اسفند  ،۹۸تنها
دو روز مانده به سال نو ،صدای شیون از خانهای
در خیابان  ۲۰متری جانبازان ،نبش کوچه
گلستان سوم شهرستان «خوی» ،شنیده شد.
صدایی که حکایت از گریههای مادری داشت
که بدن حدیث دختر ۱۰سالهاش را در آغوش
گرفتهبودوبهسمتبیمارستانمیدوید.پلیس
ازهمانابتدابهپدرخانوادهمشکوکمیشوداما
مرد زیر بار نمیرود .تا این که در نهایت اعتراف
میکند و میگوید« :دخترم صدای تلویزیون را
خیلی بلند کرده بود .یک لحظه عصبانی شدم
و دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم ».به گفته

حسین الـــف ،یک
لحظه عصبانیت
عامل قتل دختری
۱۰سالهبودهاست.
بــــــراســــــاس ایـــن
گــزارش ،ماجرای قتل «رومینا اشرفی» دختر
۱۴ساله اهل روستایی در تالش استان گیالن
بهدستپدرشورسانهایشدناینحادثهسبب
شد مادر حدیث هم سراغ وکیل برود تا صدای
دخترش خاموش نماند«.بشیر کریمخانی»،
وکیلپایهیکدادگستری،وکالتاینپروندهرابر
عهدهگرفتهاست.کسیکهازسویمادرحدیث،
خواهان اشد مجازات برای پدر این دختر است
می گوید :قاتل در اعترافاتش نوشته که خواب
دخترشرادیدهوحاالعذابوجداندارد.

9
در امتداد تاریکی

خواستگار حقه باز!
دروغ گفتم! می ترسیدم اگر ماجرای عشق و
عاشقی من لو بــرود ،دیگر نتوانم به چهره پدر و
مادرمنگاهکنم.ازسویدیگرهمفریبحیلهگری
و چرب زبانی های «متین» را خورده بودم و او به
بهانهخواستگاری،النگوهایطالیمراگرفتهبود.
دیگرچارهاینداشتمجزآنکهداستانساختگی
زورگیری را برای مادرم بازگو کنم اما نمی دانستم
او از زورگیر خیالی شکایت می کند و من این گونه
در مخمصه پلیس می افتم و ...
ایــن ها بخشی از اظــهــارات دختر 17ساله ای
است که پس از حضور در کالنتری ،ادعا می کرد
یک زورگیر جوان طالهایش را به زور از دستش
خارجکردهاست.ایندختروقتیدربرابرسواالت
تخصصی افسران زبده دایره تجسس قرار گرفت،
نه تنها نتوانست مشخصات ظاهری زورگیر مورد
ادعایش را ترسیم کند بلکه درباره چگونگی وقوع
سرقت نیز به تناقض گویی افتاد و متوجه شد که
افسران تجسس ادعاهایش را باور ندارند و ...
در این هنگام دختر نوجوان به دستور سرگرد
جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد) به دایره
مشاوره و مددکاری اجتماعی هدایت شد و زمانی
که با سخنان مشاور اطمینان خاطر یافت که بیان
حقیقت به نفع خودش است ،در تشریح این ماجرا
به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :حدود
یک سال قبل زمانی که از بازار در حال بازگشت به
خانه بودم ،ناگهان «متین» را مقابل خودم دیدم.
اوازمدتهاقبلمرازیرنظرداشتوگاهیتعقیبم
می کرد .احساس می کردم به من عالقه دارد .با
وجود این توجهی به حضور او نکردم و وارد کوچه
شدم .در آن ساعت روز ،کوچه محل زندگی ما
کامال خلوت بود .متین تکه کاغذی که روی آن
شماره تلفنش را نوشته بود به طرفم دراز کرد،
من هم ناخودآگاه برگه را از او قاپیدم و در حالی
که ضربان قلبم تندتر می زد وارد حیاط شدم ولی
وسوسهعجیبیبهجانمافتادهبود،بههمینخاطر
بارها به آن شماره تلفن نگاه کردم و باالخره با او
تماس گرفتم .این گونه بود که ارتباط تلفنی من و
متینآغازشد.هرچهبیشتربااوصحبتمیکردم
به همان اندازه عالقه ام به متین زیادتر می شد .او
مدام از زیبایی های من سخن می گفت و من هم
خام چرب زبانی هایش می شدم و در رویاهایم او
را ناجی خودم می پنداشتم تا مرا از زندگی در یک
خانواده آشفته نجات دهد ،چرا که پدرم مردی
معتاد بود و همواره پای بساطش می نشست.
مادرمنیزکارگرمنازلمردمبودومنبایدبهعنوان
فرزند بزرگ خانواده از دیگر خواهران و برادرانم
مراقبتمیکردم.بههمیندلیلدرآرزویازدواج
بامتینلحظهشماریمیکردمتاازاینسختیها
و مشقت های خانوادگی رها شوم و برای خودم
زندگیمستقلیتشکیلبدهم.
در واقع ،او را در افکار خودم مردی تصور می کردم
که می تواند تکیه گاه محکمی در زندگی ام باشد.
خالصه ،این ارتباط های تلفنی خیلی زود به
دیدارهای حضوری کشید ولی متین مشکالت
مالی را بهانه کرد و به خواستگاری ام نمی آمد.
تا این که چند روز قبل از من خواست برای یک
مالقات ضروری با هم قرار بگذاریم ولی من که
دیگربهخاطرهمینعشقوعاشقیهایخیابانی
ترک تحصیل کرده بودم ،بهانه ای برای خروج از
خانه نداشتم و رفتن سر قرار برایم دشوار بود اما با
اصرارهای متین نقشه ای کشیدم و به بهانه رفتن
به منزل خاله ام که در محله ما سکونت داشت ،از
مادرم اجازه گرفتم و به محل قرار با متین رفتم.
او مانند همیشه از دلتنگی هایش سخن گفت و
سپس با چرب زبانی از من خواست النگوهایم را
برای فروش به او بدهم که بتواند مقدمات مراسم
خواستگاری مانند خرید گل و شیرینی و حلقه
ازدواج را فراهم کند .من هم که حرف هایش را
باور کرده بودم نگاهی به النگوهایم انداختم و
آن ها را از دستم بیرون کشیدم چرا که با خودم
می اندیشیدم اگرچه آن ها را مادرم با کارگری
در منازل مردم برایم خریده است اما من هم برای
آینده ام هزینه می کنم ولی از آن روز به بعد دیگر
متین به تلفن هایم پاسخ نــداد تا این که مادرم
متوجه نبودن النگوهایم شد و من از ترس این
که ماجرای عشق و عاشقی ام لو برود ،داستان
زورگیری را برایش بازگو کردم .او هم که برای
خرید النگوها ماه های زیادی را عرق ریخته بود،
بی درنگ به کالنتری آمد و شکایت کرد اما ای
کاش...
شایان ذکر است ،ادامه رسیدگی به این پرونده
پس از اظهارات دختر نوجوان در دایره تجسس در
حالی وارد مرحله جدیدی شد که مادر این دختر
حیرت زده از کالنتری خارج شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

