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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد:

آدمکشیمستانهدرحصارکینه!
سرهنگ شفیع زاده با بیان این که گروه
تخصصی کارآگاهان پس از جمع آوری
اطالعات میدانی ،دامنه تحقیقات خود
را به محل وقوع نزاع در بولوار حر مشهد
کشاندند ،خاطرنشان کــرد :بررسی ها
تا سپیده دم با حضور قاضی دکتر حسن
زرقانی ادامه یافت و مشخص شد که چند
جوان نیمه شب در دو گروه دوستانه وارد
زمین چهار دیـــواری محصور شــده و در
حالی بساط مصرف مــشــروبــات الکلی
را پهن کــرد هانــد کــه جــوان  28ساله از
نوشیدن الکل خــــودداری کــرده
بود .رئیس پلیس باتجربه آگاهی
خراسان رضوی افــزود :تحقیقات
غیرمحسوس و رصدهای اطالعاتی
نشان داد ،دو گروه مذکور که سابقه
چاقوکشی و درگیری های خونین
را به دلیل اختالفات و کینه قبلی
داشــتــنــد پــس از خـــروج از چهار
دیــــواری دوبــــاره چشم در چشم
شدند و به خاطر هیچ و پوچ باز هم
به کلکل پرداختند و غرور جوانی
را به رخ یکدیگر کشیدند.
در ایــن مــیــان ناگهان تیغه های
وحشتناک چاقو در تاریکی شب
درخشید و بــاز هم نزاعی خونین
بین آن ها رخ داد .طولی نکشید
که ضربه ای بر ناحیه گردن جوان
 28ساله ای به نام نعمت فرود آمد
و پشت آرنجش نیز هدف ضربه ای
دیگر قــرار گرفت و نقش بر زمین
متهم به قتل
شد.
وی تاکید کرد :در حالی که خون
زیادی بر کف خیابان می ریخت ،دو تن از به همین دلیل دامنه تحقیقات به پاتوق
دوستان نعمت ،او را بر ترک موتورسیکلت هــای معتادان و خالفکاران کشید ولی
نشاندند و به بیمارستان شهید هاشمی نژاد متهم فراری هر بار به پاتوقی در نقطه دیگر
میرفت تا این که باالخره دامنه محاصره
انتقال دادند.
سرهنگ جــواد شفیع زاده با تشریح این تنگ تر شد و در حالی که متهم به قتل

عکس اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -جوانی که پس
از مصرف مشروبات الکلی در یک چهار
دیواری محصور ،جوان دیگری را به خاطر
کینه و اختالفات قبلی به قتل رسانده بود،
لب به اعتراف گشود و پرده از این ماجرای
وحشتناک برداشت.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی روز
گذشته در تشریح این حادثه تاسف بار به
خراسان گفت :حدود ساعت یک بامداد
بیست و هشتم اردیبهشت گذشته بود که
خبر نزاعی خونین توسط چند جوان در
بیسیم های پلیس پیچید تا این که دقایقی
بعد گزارش مرگ یکی از مجروحان حادثه
نزاع در مرکز درمانی ،کارآگاهان اداره
جنایی را وارد ماجرا کرد.
سرهنگ جواد شفیع زاده افزود :بالفاصله
گــروه تخصصی از کــارآگــاهــان در کنار
قاضی ویــژه قتل عمد دادســرای عمومی
و انقالب مشهد ،عازم بیمارستان شهید
هاشمینژاد شدند وتحقیقات گستردهای
را آغــاز کردند .این مقام ارشــد انتظامی
تصریح کرد :بررسی های مقدماتی نشان
داد که جوان  28ساله به دنبال وقوع نزاعی
در یک زمین بزرگ محصور در خیابان حر
 76با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
وی گفت :ادامه بررسی ها بیانگر آن بود
که جوان  28ساله نعمت زمانی نام داشت
و یکی از ضربه های چاقو به ناحیه گردن
و دیگری به پشت آرنــج وی اصابت کرده
بود.

اطالعات که تا صبح روز بعد از حادثه به
دست آمــده بــود ،ادامــه داد :با شناسایی
هویت دو تن از عامالن این نزاع مرگبار که
کریم و حامد نام دارنــد ،بررسی ها برای
شناسایی مخفیگاه و دستگیری آنان وارد
مرحله جــدیــدی شــد چــرا کــه تحقیقات
غیرمحسوس نشان می داد :کریم (متهم
اصلی) جا و مکان مشخصی نــدارد و با
زباله گــردی و جمع آوری ضایعات قابل
فروش از میان زباله ها ،روزگار می گذراند
و به مــواد مخدر صنعتی هم اعتیاد دارد

فــراری با عــذاب وجــدان شدیدی دست و
پنجه نرم می کرد به دام کارآگاهان اداره
جنایی آگاهی افتاد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی درباره
اعترافات متهم به قتل نیز در گفت وگویی
اختصاصی به خراسان افزود :این متهم22
ساله که از اتباع یکی از کشورهای همسایه
است ،در بازجویی ها به صراحت ارتکاب
قتل را پذیرفت و گفت :بارها با نعمت درگیر
شده بودم و از یکدیگر کینه داشتیم.
این درگیری ها به چاقوکشی نیز انجامید
اما هر بار فقط زخمی می شدیم تا این که
شب حادثه وقتی بعد از مشروب خوری از
چهار دیواری محصور بیرون آمدیم دوباره
کینه های قدیمی سر باز کرد و با هم رودررو
شدیم.
در این هنگام من و یکی از دوستانم به نام
حامد چاقو کشیدیم و وارد نزاع شدیم که
ناگهان در تاریکی شب چاقویی به اطراف
گردن او زدم و پا به فرار گذاشتیم این در
حالی بود که حامد هم از پشت سر بازوی او
را با ضربه چاقو هدف گرفته بود.
بعد از فــرار چون جا و مکانی نداشتم به
پاتوق های استعمال مواد مخدر می رفتم
و از ترس دستگیری هر شب محل پاتوقم را
تغییر می دادم.
وی با اشاره به اعترافات متهم به قتل اضافه
کرد :متهم مذکور که سابقه سرقت نیز دارد
اکنون مدعی است که در شب وقوع حادثه
حالت عــادی نداشته و تنها به خاطر یک
کل کل و غرور جوانی دست به این جنایت
هولناک زده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی با
قدردانی از راهنمایی ها و دستورات ویژه
قاضی زرقانی برای دستگیری متهم فراری
تصریح کرد :تحقیقات بیشتر برای کشف
زوایای پنهان این جنایت همچنان ادامه
دارد.
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در امتداد تاریکی

مار سمی در النه خواهران دوقلو!
اگرچه مــادرم به ازدواج من و خواهر دوقلویم با نداشتیم و از طرفی هم نمی توانستیم اعتراضی
دو برادر رضایت نمی داد اما با اصرارهای من که بکنیم.
عاشق «نوید» شده بودم باالخره کوتاه آمد و با این خالصه زندگی ما در همین شرایط اسفبار ادامه
ازدواج موافقت کرد .در این میان خواهر شوهرم داشت تا این که خواهرشوهرم از همسرش طالق
مانند یک مار سمی بر زندگی مان چنبره زد و با گرفت .او که چند دوســت پسر داشــت به بهانه
ارسال پیام و تصاویر از گوشی تلفن من و خواهرم هــای مختلف به منزل من و خــواهــرم می آمــد و
تصاویری از ما یا منزلمان را برای مردان غریبه می
به مردان غریبه بالیی به سر ما آورد که...
زن  23ساله که به همراه خواهر دو قلویش وارد فرستاد .اوحتی من و خواهرم را سر قرارهایش
اتاق مددکاری اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی با افراد غریبه می برد یا از گوشی تلفن ما به آن ها
مشهد شده بود تا راهی برای اثبات بی گناهی اش پیامک می داد .من و خواهرم نیز برای آن که با
از اتهام خیانت بیابد دربــاره این ماجرا به مشاور سخن چینی های خواهرشوهرم از همسرانمان
و کــارشــنــاس اجتماعی کالنتری گفت :شش کتک نخوریم ،چیزی نمی گفتیم و با او همراهی
سال قبل دو برادر به نام های حمید و نوید که در میکردیم تا این که دو سال قبل من پسران دوقلویم
همسایگی ما زندگی می کردند به خواستگاری را بــاردار شدم و رفت و آمدهای خواهرشوهرم
به منزل ما کمتر شد چــرا که همسر من بیکار
من و خواهر دوقلویم آمدند.
«حمید» که خواستگار خواهرم «مهین» بود در بود و در خانه حضور داشت از طرف دیگر شوهر
یک شرکت خصوصی کار می کرد اما نوید برادر مهین شب کار بود و خواهرشوهرم به بهانه این
کوچک تر او بیکار بود به همین دلیل مــادرم با که نزد مهین می رود تا تنها نماند با دوستانش
ازدواج من و نوید مخالفت می کرد و از سوی دیگر قرار میگذاشت و شب ها را در کنار آن ها سپری
اعتقاد داشت اگر در زندگی یکی از ما مشکلی می کــرد .در همین وضعیت پسران دوقلویم به
به وجود بیاید ،زندگی خواهر دیگر هم متالشی دنیا آمدند ولی یکی از آن ها در بیمارستان فوت
میشود .با وجود این ،من عاشق نوید شده بودم و کــرد .من که از این ماجرا دچار ناراحتی روحی
به این حرف ها گوش نمی کردم تا این که باالخره شده بــودم ،بــرای مدتی به خانه خواهرم رفتم.
مادرم در حالی با اکراه به این ازدواج رضایت داد در این مدت بهانه گیری های نوید بیشتر شد تا
که فقط هفته ای یک بار با نامزدهایمان مالقات حدی که یک روز مرا به خاطر دیرآوردن ظرف غذا
کنیم اما حمید و نوید بعد از ازدواج شرط مادرم به شدت کتک زد .من هم که عصبانی شده بودم
را زیر پا گذاشتند و هر روز به بهانه های مختلف به با برادرم تماس گرفتم که به خانه خواهرم بیاید
دنبال من و خواهرم می آمدند تا با هم بیرون برویم .وقتی «مرتضی» به خانه شهین آمد نوید با او درگیر
این موضوع به یک درگیری خانوادگی منجر شد تا شد و در نهایت هر دو بــرادرمــا را از خانه بیرون
جایی که من و خواهرم از مادرم به خاطر دخالت انداختند .حاال هم که به تصاویر و پیامک هایی
در امور زندگی شخصی شکایت کردیم .مادرم نیز دست یافته اند که خواهرشوهرم بــرای مردان
در دادگاه تعهد داد که دیگر در زندگی ما دخالت غریبه ارســال کــرده بــود ،مدعی هستند که من
نکند .با آن که مادرم می گفت دیگر دخترانی به نام و مهین به آن ها خیانت کــرده ایــم در حالی که
شهین و مهین ندارد ولی رفت و آمد و معاشرت های من و خواهرم هیچ گناهی نداریم و تنها در برابر
ما زیادتر شد بدین ترتیب من و خواهرم در حالی رفتارهای غیرمتعارف خواهرشوهرم سکوت
زندگی مشترکمان را بعد از یک سال آغاز کردیم کرده ایم و...
که رفت و آمدی با خانواده خودمان نداشتیم تازه شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی سرگرد
بعد از ازدواج فهمیدیم که همسرانمان دست بزن مهدی کسروی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی)
دارند و به هر بهانه ای ما را به باد کتک می گرفتند تا پرونده خواهران دوقلو توسط کارشناسان زبده
جایی که به دلیل همین رفتارهای خشن آنها ،من کالنتری مــورد بررسی هــای کارشناسی قرار
و خواهرم دیگر امیدی به آینده زندگی مشترکمان گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

