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اب اعرتافات تکان دهنده عامالن جنایت مسلحانه تکمیل شد

« پازل مرگ » در بوستان!

متهمان در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد

حاکی است« :رسول» (یکی دیگر از متهمان) نیز
در حالی صحنه های جنایت را شرح می داد که
قاضی «عارفی راد» با طمانینه خاصی اظهارات
اوراثبتمیکرد.
متهم این پرونده جنایی در اعترافاتش گفت :من
بامجتبیدرپارکبودیمکهدخترنوجوانیباپای
گچ گرفته تقاضای کمک کرد و گفت چند نفر
مزاحممنشدهاند!درهمینحالچندتندورما
حلقهزدندومدعیشدندکهآندخترباماست!به
همیندلیلدرگیریوفحاشیبینماشروعشدو
آنهاچاقوکشیکردندکهلبمنهمزخمیشد!
سوئیچماشینمجتبیهمدراینگیرودارگمشده
بودومنبهناچاربا«وحید»تماسگرفتموگفتمکه
باچندنفردعواکردهامفقط ُ«پربیا!»ولینگفتمبا
خودت اسلحه بیاور! خالصه مدتی بعد وحید با
خودروی شاسی بلند یکی از دوستانش آمد و در
حالی که اسلحه وینچستر را به دست داشت از
خودروپیادهشدوآندوستشهمرفتمابرایپیدا

اختصاصی خراسان ،در ادامه بازسازی صحنه
جنایت« ،وحید» نیز در حالی مقابل دوربین قوه
قضاییه ایستاد که تالش می کرد اثبات کند در
حالت غیرطبیعی به سوی افرادی شلیک کرده
که یکی از آن ها به قتل رسیده و دیگری مجروح
شده اســت! این جــوان  30ساله که مدعی بود
اسلحهوینچستررا 3یا 4سالقبلخریدهاستبا
اشارهمقامقضاییلببهاعترافگشودوگفت:آن
شبدرمهرآبادبودمکهدوستم(رسول)زنگزدو
گفت:مندعواکردهام!منهماسلحهرابرداشتم
وبهطرفبوستانبسیجحرکتکردم!...
دراینهنگامقاضیشعبه208دادسرایعمومی
وانقالبمشهدپرسیداماشمادرجلسهبازپرسی
گفتید« :او به من گفتُ :پر بیا!»متهم پاسخ داد:
بله! او گفت« ُپر بیا!» به همین خاطر هم اسلحه
برداشتم! متهم گفت :وقتی از خودروی شاسی
بلند دوستم در کنار پمپ بنزین (بوستان بسیج)
پیاده شدم رسول را با سر و صورت خونین دیدم

عکس  :خراسان

سجادپور -وقتی دوستم با من تماس گرفت،
بالفاصله به خانه رفتم و اسلحه وینچستر را
برداشتم! چون دوستم مدعی بود دعــوا کرده
«پربیایم»!و...
استوازمنخواست ُ
به گزارش اختصاصی خراسان ،این ها بخشی از
اظهارات وحید (متهم به جنایت مسلحانه) است
که به همراه دیگر متهمان پرونده به محل وقوع
قتلدرحاشیهبوستانبسیجمشهدهدایتشده
بود تا در حضور قاضی ویژه قتل عمد ،زوایای پیدا
و پنهان این شلیک مرگبار را بازگو کنند چرا که
برخی قطعات «پازل مرگ» هنوز در جای خود
قــرار نگرفته بود و تناقض گویی های متهمان
روند رسیدگی قضایی را پیچیده تر می کرد .این
گزارشحاکیاست:درآغازبازسازیصحنهقتل
که سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد
پلیس آگاهی خراسان رضوی) نیز حضور داشت
ابتدا سرهنگ وحید حمیدفر(افسر پرونده)
خالصه ای از محتویات ایــن پــرونــده جنایی و
چگونگیدستگیریمتهمانراشرحدادوسپسبا
دستورقاضیمحمودعارفیراد،هریکازمتهمان
بهصورتجداگانهمقابلدوربینقوهقضاییهقرار
گرفتند تا نقش هرکدام از آن ها در این جنایت
هولناک،زیرذرهبینقضاوتقرارگیرد.
در ایــن هنگام یکی از متهمان به چــراغ قرمز
چشمک زن دوربینی چشم دوخت که اظهارات
او را ضبطوثبتمیکرد.
او گفت :آن شب (دهم خرداد ماه گذشته) چند
نفری در پارک جمع شده بودیم که دختری با
پای گچ گرفته از ما تقاضای کمک کــرد ،ولی
«مجتبی» (یکی از متهمان) آن دختر 15ساله را
در آغوش گرفت .دختر ترسیده بود .به ما گفت
برایش«اسنپ»بگیریمتابهخانهبرودچونگوشی
تلفنش خراب بود! وقتی منتظر «اسنپ» بودیم
ناگهاناینآقا(اشارهبهمتهمردیفاول)بااسلحه
وارد پارک شد ،من با دیدن سالح ترسیدم و به
نگهبانی اطالع دادم .وقتی نیروهای پلیس هم
به محل آمدند با آن ها همکاری کردم! به گزارش
خراسان،حسین(یکیدیگرازمتهمان)نیزوقتی
با اشاره مقام قضایی در برابر دوربین قوه قضاییه
ایستاد ،در شرح این حادثه وحشتناک گفت:
آن شب من با موتورسیکلت از مهرآباد به کنار
پارک بسیج آمده بودم که ناگهان «وحید» یکی از
دوستانمرادیدمکهبااسلحهآمد.اوحالتطبیعی

نداشتبههمیندلیلهمزمانیکهخواستسوار
موتورسیکلتمنشودخیلیترسیدماماباالخره
او و یکی دیگر از دوستانم (رسول) را سوار کردم و
قصد رفتن از محل را داشتیم که چشم رسول به
یکی از طرفهای مقابل افتاد که با آن ها درگیر
شده بود و آن ها لب او را زخمی کرده بودند .من
موتورسیکلت را نگه داشتم که آن ها پیاده شدند
و دوباره درگیری شروع شد و در این لحظه وحید
به طرف جمعیت شلیک کرد .سپس آن ها روی
ترک موتورسیکلت پریدند و از سمت پیچ تلگرد
به طرف صدمتری فرار کردیم .گزارش خراسان

کردن آن چند جوان در پارک دور زدیم ولی آنها
نبودند به همین دلیل بی خیال شدیم و تصمیم
گرفتیم به خانه بازگردیم .گوشه پارک حسین را
دیدیموسوارموتوراوشدیماماهنوزمسافتزیادی
را طی نکرده بودیم که ناگهان من یکی از طرف
های مقابل را دیدم و از حسین خواستم موتور را
متوقف کند! آن فرد را به «وحید» نشان دادم ولی
او به داخل جمعیت گریخت .وحید هم ابتدا تیر
هوایی شلیک کرد و بعد هم به طرف افرادی که
یک جا جمع شده بودند تیراندازی کرد که من
فقطصدایگلولهراشنیدمو...براساسگزارش

درون پارک دوری زدم تا آن چند نفر را پیدا کنم!
ولــی موفق نشدم! در ایــن لحظه «حسین» را
دیدم که کنار موتورسیکلت ایستاده است! می
خواستیم بی خیال شویم به همین دلیل سوار
موتور حسین شدیم ولی رسول یکی از آن چند
نفر را دید و به من نشان داد .من هم پیاده شدم
و با شلیک تیر هوایی ابتدا قصد داشتم رعب و
وحشت ایجاد کنم ولی آن پسر به داخل جمعیت
رفتکهمنهمبهسویجمعیتشلیککردم و...
قاضی ویــژه قتل عمد که تا آن لحظه فقط به
اظهارات متهم گوش می داد ،سخن او را قطع
کــرد و پرسید :شما می دانستید که با شلیک
از وینچستر ،گلوله هــای ساچمه ای پراکنده
میشود و ممکن است به چند نفر اصابت کند!؟
متهم پاسخ داد :بله! می دانستم! سپس قاضی
«عارفی راد» سوال کرد :آیا می دانستید که این
گلوله های ساچمه ای کشنده است و به هر کس
اصابت کند احتمال مرگ او وجود دارد؟ متهم
بازهمسرشرابهنشانهتاییدتکاندادوگفت:در
آن لحظه من فقط چشم به فردی دوخته بودم که
شیشه نوشابه به طرف من پرتاب می کرد همان
لحظهشلیککردموگرنهمن،آنجوان(مقتول)
را نمی شناختم! تیراندازی می کردم تا وحشت
ایجاد کنم! من قرص خورده بودم و حال طبیعی
نداشتم! به گزارش خراسان ،در این لحظه باز
هم مقام قضایی پرسید اگر شما حال طبیعی
نداشتید پس چگونه راه فرار را تشخیص دادید؟
یاحتیبهخاطرداریدکهاولچهکسیرویترک
موتورسیکلت نشست؟ متهم که تصور نمی کرد
درتارهایعنکبوتیخودساختهاشگرفتارآمده
است،چارهایجزسکوتنیافتوگفت:آنقرص
هامرانشئهکردهبود!ودرعالمدیگریبودم!بااین
اظهاراتدوبارهقاضیویژهقتلعمدسوالکرد:
با آن که می دانستید افراد زیادی در یک جا جمع
شدهاندواینگلولههایساچمهایکشندهاست،
بازهمبهسویآنهاشلیککردید؟کهمتهمفقط
با گفتن «بله!» زوایای تاریک این پرونده جنایی را
روشنکردوبدینترتیب«پازلمرگ»دربوستان
تکمیلشد .گزارشخراسانحاکیاست،پساز
اعترافاتصریحمتهمان،دربازسازیصحنهقتل،
قاضیمحمودعارفیراد،دستورانتقالمتهمان
به زندان را صادر کرد تا این پرونده جنایی دیگر
مراحلقانونیخودراطیکند.
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در امتداد تاریکی

رسوایی خواستگار دروغگو!
با آن که چند بار به جرم خرده فروشی مواد روز به بعد به بهانه های مختلف از دوست و
مخدر دستگیر شدم و  2سال از عمرم را پشت آشنا و فامیل پول قرض می گرفتم تا مواد
میله های زنــدان گذراندم اما باز هم برای مخدر تهیه کنم اما کار به جایی رسید که
تامین هزینه های اعتیادم این کار را ادامه دیگر هیچ کس به من پولی نمی داد وقتی
می دادم تا این که چند روز قبل قصد داشتم اعتبارم را از دست دادم به خــرده فروشی
از چنگ ماموران فرار کنم که ناگهان شلیک مواد مخدر روی آوردم تا بتوانم هزینه های
سنگین مصرفم را تامین کنم .باالخره چند
های گلوله ...
جــوان  31ساله ای کــه در عملیات طرح بار دستگیر شدم اما وقتی از زندان آزاد می
ارتقای امنیت اجتماعی و به اتهام فروش مواد شدم دوبــاره معتادان و مشتریان به سراغم
مخدر دستگیر شده است درباره سرگذشت می آمدند و من باز هم خرده فروشی را شروع
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری می کردم در این سال ها هیچ گاه در اندیشه
مــیــرزا کــوچــک خــان مشهد گــفــت :مــادرم ترک مواد مخدر و اصالح خودم نبودم چرا که
همسر دوم پدرم بود اما هیچ گونه سازگاری و پول مفت به چنگ می آوردم و برای اعتیادم
تفاهمی با هم نداشتند به همین دلیل زمانی هزینه میکردم با آن که  2سال از عمرم را
که من  3سال بیشتر نداشتم آن ها از یکدیگر پشت میله های زنــدان گذرانده بــودم ولی
جدا شدند و من در کنار خواهر و بــرادران این موضوع را پنهان کــردم و  6ماه قبل به
ناتنی ام ماندم ولی آن ها هیچ رابطه خوبی خواستگاری دختری شهرستانی رفتم او
با من نداشتند و همواره مرا اذیت می کردند .که فکر می کرد من در مشهد شغل مناسبی
پدرم کفاش بود و از صبح تا شب سر کار بود در دارم و به کار آزاد مشغولم به خواستگاری ام
این شرایط من از کمبود محبت رنج می بردم پاسخ مثبت داد و من و «راحله» باهم ازدواج
و احساس خوبی به دیگر اعضای خانواده ام کردیم .در این شرایط من به مشهد بازگشتم و
نداشتم به همین خاطر فقط تا کالس چهارم مقدار بیشتری کریستال خریدم تا هزینه های
ابتدایی درس خواندم و دیگر نتوانستم به عروسی را نیز پس انداز کنم ولی چند روز قبل
تحصیالتم ادامــه بدهم .خالصه  13ساله ماموران تجسس کالنتری میرزاکوچک خان
بودم که پدرم در  82سالگی از دنیا رفت و من ناگهان مرا به محاصره درآوردنــد تا هنگام
تنها تکیه گاهم را از دست دادم .بعد از مرگ فروش مواد مخدر دستگیرم کنند اما من که
پدرم دیگر جایی در آن خانه نداشتم چرا که مقداری مواد مخدر صنعتی را با خودم حمل
خواهر و برادران ناتنی ام به من اهمیتی نمی می کردم با دیدن ماموران پا به فرار گذاشتم
دادند و مرا عضو خانواده خودشان به حساب و تالش کردم تا به هر طریق ممکن از چنگ
نمی آوردند در این شرایط خانه را ترک کردم آن ها بگریزم ولی ناگهان با شنیدن صدای
و در یک کارگاه سنگ بری مشغول کار شدم .شلیک گلوله پاهایم لرزید و در جا میخکوب
روزهــا را کار می کــردم و شب ها نیز همان شــدم حــاال هم که قــرار اســت دوب ــاره راهی
جا می خوابیدم در محیط کــارم با افــرادی زندان شوم نمی دانم سرنوشتم چگونه رقم
آشنا شدم که به مواد مخدر صنعتی اعتیاد می خورد و نامزدم هنگامی که واقعیت ماجرا
را می فهمد چه تصمیمی می گیرد و ...
داشتند.
همنشینی و معاشرت با آن ها مــرا نیز به شایان ذکر است این متهم  31ساله در حالی
سوی مصرف مواد مخدر سوق داد به طوری روانه زندان شد که با صدور دستوری از سوی
که خودم هم نفهمیدم چگونه در منجالب سرهنگ عــبــدی (رئــیــس کالنتری میرزا
اعتیاد گرفتار شدم دیگر نمیتوانستم کارم کوچک خان) تحقیقات غیرمحسوس پلیس
را به درستی انجام بدهم و مدام خواب بودم بــرای شناسایی دیگر عوامل مرتبط با این
تا این که صاحبکارم مرا اخــراج کرد از آن قاچاقچی مواد مخدر ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

