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ســجــادپــور -عــامــل قــتــل هــولــنــاک مــرد
پــژوســواری که جسد وی درون دو کیسه
گونی بــزرگ در جــاده روستای ساالرآباد
مشهد کشف شد ،شب گذشته دقایقی بعد
از دستگیری اعتراف کرد.
بـــه گــــــزارش اخــتــصــاصــی خـــراســـان،
«ســجــاد-ی» متهم  27ساله ایــن پرونده
جنایی که با تالش شش روزه کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
سجادپور -جــوان  18ساله ای که به خاطر
قیافهواندامریزشازسویشاکیانلقب«جوجه
زورگــیــر» گرفته اســت ،در همان دقایق اولیه
دستگیری در حالی به  14فقره زورگیری های
مخوف از شهروندان و عابران اعتراف کرد که
مدعیاستفریبهمدستسابقهداروحرفهای
فراریاشراخوردهاست!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،در پی وقوع
زورگیریهایمخوفدرمناطققاسمآباد،وکیل
آبادوآزادشهردرحالیگروهزبدهایازنیروهای
تجسسکالنتریشهرکناجاباصدوردستورات
ویژه ای از سوی قاضی دکتر اسماعیل رحمانی
(معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) مامور
پیگیری سرقت های مخوف شدند که شاکیان
از چهره بدون ریش و سبیل و ریز اندام زورگیر
موتورسوارسخنمیگفتند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ،این
پرونده در شعبه  602مجتمع قضایی شهید
کامیاب مورد رسیدگی قرار گرفت و نیروهای
تجسس با فرماندهی مستقیم سرهنگ محمد
فیاضی (رئیس کالنتری شهرک ناجا) به طور
شبانهروزیمناطقاحتمالیارتکابجرمتوسط
زورگیران را قرق کردند .به گزارش خراسان ،با
عملیات های اطالعاتی پلیسی طولی نکشید

عاملقتلمردپژوسواراعترافکرد
به دام افــتــاد ،در اظهاراتی تکان دهنده
گفت :از دو سال قبل مرد پژوسوار را می
شناختم و می دانستم که او در چه مکان
هایی مسافرکشی می کند اما او آشنایی با
من نداشت به همین دلیل روز چهارشنبه
هجدهم تیر خودروی او را به طور دربستی

اجاره کردم و او رابه بهانه بار گندم به منزل
مجردی ام در خیابان پورسینا کشاندم
و دست و پایش را بستم و با میله فلزی به
سرش کوبیدم .اما روز بعد وقتی خانواده
آن مرد  44ساله (مقتول) در جریان قرار
گرفتند به ناچار او را خفه و جسد را درون

کیسه های بزرگ در محل کشف رها کردم!
گــزارش خراسان حاکی اســت ،تحقیقات
بیشتر در حالی ادامــه دارد که گــروه ویژه
کــارآگــاهــان به سرپرستی سرهنگ علی
بهرامزاده (رئیس دایره قتل عمد آگاهی)
بعد از شش روز ردزنــی های اطالعاتی به

که نیروهای کارآزموده ساعت  5بامداد بیستم
تیر ،دو جوان موتورسوار را با مشخصات اعالمی
ازسویشاکیان،دربولواروکیلآبادموردتعقیب
قرار دادند .موتورسواران که تالش می کردند
با ویراژ سرسام آور از چنگ پلیس بگریزند ،به
دلیل واژگونی موتورسیکلت ،پیاده پا به فرار

معاون دادستان مشهد در حالی ادامــه دادند
که یکی از شماره هــای پــاک موتورسیکلت
مخدوش شده و تغییر کرده بود .این گزارش
حاکی است ،ماموران انتظامی با استفاده از
شگردهای تخصصی و پلیسی موفق شدند
سال
یکی از زورگــیــران را که 18

بولوار هدایت مشهد دستگیر کنند .آن چه می
خوانیدگفتوگویکوتاهخراسانبااینزورگیر
مخوفپسازانجامبازجوییهایقضاییاست.
نامتچیست؟علی-ف
چندسالداری؟متولد 1381هستم
همدستهمداری؟بله!فراریاست
سابقهداری؟نه!
چند وقت است زورگیری می کنی؟ از حدود
یکهفتهقبل
چهشدکهتوسطمامورانتجسسکالنتری
شهرک ناجا دستگیر شدی؟ آن شب «الف»
که به قفل ساز معروف است (همدست متهم)
نزد من آمد و گفت بیا با هم به زورگیری
برویممنهمموتورمرابرداشتموبهوکیل
آباد آمدیم و به خیابان معلم  53رفتیم
آن جا «الف» پیاده شد و به سراغ مردی
رفت که در حال تردد بود .او با همین
قمه ای که توسط پلیس کشف شد ،آن
مرد را ترساند و دو تراول (چک پول) 50
هزار تومانی از او گرفت و متواری شدیم
بعد به وکیل آباد  39آمدیم و برای یافتن
طعمه دیگر دور می زدیم که خودمان را
در محاصره پلیس دیدیم! در حین فرار موتور
واژگونشدوماازترسپیادهفرارکردیم.

«جوجهزورگیر»درگفتوگوباخراسان

فریب زورگیر
سابقه دار
را خوردم!

گذاشتند و در تاریکی شب محو شدند .ماموران
با انتقال موتورسیکلت و قمه رها شده در محل
به کالنتری ،تحقیقات خود را با راهنمایی های

دارد و از سوی
شاکیان به «جوجه
زورگیر»معروفبود،دریکعملیاتضربتیودر

عاملجنایتجسدرابهآتشکشید

قتلزنجوانباکفشهایزرشکی
سجادپور -مردجوانیبامدادروزگذشتهجسدیکزنرابا
ریختنموادقابلاشتعالبهآتشکشیدوازمحلگریخت.
به گزارش خراسان ،ساعت حدود  3بامداد روز گذشته،
کارگری که مشغول انجام امور محوله از سوی کارفرمایش
بودناگهانبادیدنآتشیکهدرزمینهایکشاورزیانتهای
خیابان طبرسی  56شعله ور بود ،دست از کار کشید و به
طرفشعلههایآتشحرکتکرد،اومردیرادیدکهدرحال

آتشزدنچیزیدرزمینهایخالیاستبهطوریکهحتی
شعلههایآتشبهاطرافگسترشمییافتوخاروخاشاک
آن محل را نیزمی سوزاند .این کارگر که به ماجرا مشکوک
شدهبودبیدرنگباآتشنشانیتماسگرفتتاازگسترش
آتش جلوگیری شود این در حالی بود که مرد مرموز هم پس
از سوختن کامل آن چه به آتش کشیده بود در تاریکی شب
ناپدیدشد.گزارشخراسانحاکیاست،وقتیآتشنشانان

از ایستگاه  8طبرسی ،آژیرکشان به محل رسیدند و شعله
های آتش را خاموش کردند ناگهان پیکر سوخته انسانی را
دیدندکهکفشهایشنیمهسوختهباقیماندهبود.دقایقی
بعد نیروهای کالنتری طبرسی شمالی ماجرا را به قاضی
احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) اطالع دادند و
بدینترتیبتحقیقاتباحضورمقامقضاییوکارآگاهاناداره
جناییپلیسآگاهیخراسانرضویبرایشناساییهویت
مقتولودستگیریعاملیاعامالناینجنایتهولناکادامه
یافت.بازپرسشعبه 208دادسرایعمومیوانقالبمشهد
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی از هویت مقتول
باکفشهایزرشکیدارندباپلیس 110تماسبگیرند.

سرنخ های مهمی از این جنایت وحشتناک
رسیدند و عامل قتل را که ساکن یکی از
روستاهای سرخس است شناسایی کردند.
بررسی های بیشتر که سرنخ های آن به یکی
از اطرافیان مقتول می رسد با دستور قاضی
احمدی نژاد و توسط سرهنگ نجفی (افسر
پرونده) ادامه دارد.شایان ذکر است خبر
این جنایت  99/4/21در صفحه حوادث
به چاپ رسید.
پالک موتور را هم مخدوش کرده ای؟ بله!
یک شماره آن را تغییر دادم که ماموران نتوانند
ماراشناساییکنندولی...
قمهایکهدرمحلرهاکردیدمالکیست؟
مال«الف»است
با همدستت چگونه آشنا شدی؟ او را از یک
سال قبل می شناسم! ولی شش ماه قبل از
زندان آزاد شد او به خاطر زورگیری در زندان
بــود! من هم از حــدود یک هفته قبل فریب
وسوسه های او را خــوردم و در سرقت ها با او
همراهشدم!
چند فقره زورگیری کرده ای؟ در این مدت
 14فقره!
بیشتر در کــدام مناطق زورگــیــری می
کردید؟وکیلآباد،پیروزی،قاسمآباد،میدان
الله،بولوارمعلمو...
چرا نزد فروشنده موتورسیکلت رفتی تا
قولنامه را عوض کنی؟ می خواستم قولنامه
را به نام پدرم تغییر بدهم تا به کالنتری شهرک
ناجابرودوموتورسیکلتراتحویلبگیرداماقبل
ازآندستگیرشدم!
االن پشیمانی؟ خیلی! من فریب «الــف» را
خــوردم! او سابقه دار بود ومــرا هم به این راه
کشاند!

تصویری از کفش سوخته زن جوان

9
در امتداد تاریکی

دختر دوست ندارم!
چند سال است که با تهمت های نــاروا و سوءاستفاده های
همسرم زندگی می کنم .او که روزی چند بار کتکم می زند
حاال مدعی است نمی تواند با من زندگی کند و در واقع از سه
ماه قبل طالق عاطفی گرفته ایم و هیچ رابطه ای با هم نداریم
تا جایی که...
زن  38ساله که بــرای رهایی از زندگی بی سر و سامانش
راهــی کالنتری شده بود دربــاره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری شهرک ناجای مشهد گفت:
وقتی تحصیالتم در مقطع راهنمایی به پایان رسید دیگر ادامه
تحصیل ندادم چرا که عالقه ای به درس نداشتم .بعد از آن در
کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم تا این که  15سال قبل
یکی از بستگان دور پدرم به خواستگاری ام آمد .آن زمان شرایط
ازدواج برایم مهیا بود و من هم با توصیه خانواده ام با «شهروز»
ازدواج کــردم .از همان روزهــای آغازین زندگی مشترک به
پرستاری از مادرشوهر بیمارم پرداختم تا احساس تنهایی نکند
حتی زمانی که پسرم را باردار بودم نیز به مراقبت از مادرشوهرم
ادامه دادم اما بعد از فوت مادرشوهرم زندگی من نیز تغییر کرد
چرا که شوهرم نسبت به من بی تفاوت شده بود و هیچ احساس
مسئولیتی نمی کرد .من هم به دلیل مشکالت مالی مجبور
شدم در بیرون از منزل کار کنم.
برای آن که درآمدی داشته باشم از هیچ فعالیتی کوتاهی نمی
کردم .ابتدا به پرستاری از دو کودکی پرداختم که مادرشان را
از دست داده بودند و بعد از آن هم به عنوان خدمتکار در یک
شرکت خصوصی مشغول کار شدم .شهروز با کار کردن من در
بیرون از منزل مشکلی نداشت اما همواره با خانواده ام درگیر
می شد و به من ناسزا می گفت .کار به جایی رسید که دیگر نه
تنها مدام کتکم می زد بلکه تهمت های زشت و ناروایی را به
من نسبت می داد که از شنیدن آن زجرکش می شدم .وقتی
دخترم به دنیا آمد همسرم با این بهانه که «دختر دوست ندارد!»
مرا به باد کتک می گرفت که چرا جنینم را سقط نکردم .من
هم همواره برای حفظ زندگی ام همه این رفتارهای زشت را
تحمل می کردم تا جایی که روزی چند بار کتک می خوردم .هر
بار مرا از خانه بیرون می کرد ومن بعد از چند روز دوباره به خاطر
فرزندانم به خانه ام بازمی گشتم و به خانواده ام چیزی نمی
گفتم .اکنون نیز با سوءظن و تهمت هایش مدعی ارتباط من با
افراد غریبه است به همین دلیل از سه ماه قبل دیگر هیچ ارتباط
عاطفی با هم نداریم و او هر روز با گذاشتن 10هزار تومان هزینه
زندگی روی اپن آشپزخانه بیرون می رود و...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ محمد فیاضی (رئیس
کالنتری شــهــرک نــاجــا) رسیدگی بــه ایــن پــرونــده توسط
کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

