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در ابزسازی صحنه جنایت فاش شد

اخ

تصاصی

خراسان

در امتداد تاریکی

ابعادجدیدازقتلهایپسر 15ساله

سرگذشتزنیدرباندسرقت

برادر مقتول :واقعیت تلخ این ماجرای هولناک را از طریق روزانمه خراسان متوجه شدیم!
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گذاشتیم و حشیش می خریدیم ،سپس دم در مدرسه
سیگاریمیکشیدیموبعدبهکالسمیرفتیم.
در فیلم سلفی که هنگام جنایت گرفتی به پدرت
توهین می کنی که نمی میرد ،چرا؟ چون هر بار که
رهایشمیکردمبازخرخرمیکردونفسمیکشید.
مادرت نمی دانست تو مواد مخدر صنعتی مصرف
میکنی؟ازسرخیچشمهایممیفهمیدولیبهخاطر
این که پدر نداشتم چیزی نمی گفت که من ناراحت
شوم.
ناپدری ات چطور؟ او خودش تا  10سال قبل شیشه
می کشید به همین خاطر به مادرم می گفت فکر کنم
«احسان» معتاد است ،چهره اش نشان می دهد! ولی
مادرمهیچعکسالعملینداشت.
ازکجامیفهمید؟تندتندحرفمیزدم،زبانمبهکامم
میچسبیدودهانمخشکمیشد.آنقدرمیکشیدم
کهانتهایگلویمسفیدکزدهبود.
رابطه ات با ناپدری چگونه بود؟ با او رابطه خوبی

عکس ها از خراسان

که او معتقد بود اول باید
شناسنامهبگیرمتااجازه
بدهدنزدمادرمبازگردم.
پدرم تبعه افغانستان بود
و مــن اگــر مــی توانستم
شناسنامه بگیرم او هم
بــا همین اســتــنــاد می
توانست مــدرک اقامت
در ایران را بگیرد! زمانی
کــه نقشه قتل او را می
کشیدم از طریق جست
و جو در فضای مجازی به
عناوینقرصهایخواب
آوردستپیداکردموبعد
متهم به قتل در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی زرقانی
از منطقه گلشهر مشهد
سیدخلیل سجادپور -نوجوان  15ساله ای که هر قرص را به مبلغ  5هــزار تومان خریدم و به خانه
در یک جنایت تکان دهنده ،مادربزرگ و پدرش را به بازگشتم .روز حادثه قرص ها را درون قوطی حاوی
قتل رسانده و اجساد آنان را در منزل مسکونی به آتش دوغ حل کردم که مادربزرگ و پدرم از آن نوشیدند.
کشیدهبود،زوایاوابعادجدیدیازاینماجرایهولناک زمانی که پدرم به خواب عمیق رفت او را با متکا خفه
را فاش کرد .به گزارش اختصاصی خراسان ،به دنبال کردم و از خودم در همان حال فیلم سلفی گرفتم اما
اعترافاتوحشتناکاماتلخودردناکپسر 15سالهای وقتی برای برداشتن دیگر لــوازم به آشپزخانه رفتم
که بیست و هشتم مرداد گذشته ،مادربزرگ و پدرش ناگهان مادربزرگ را پشت سرم دیدم که از اتاق خواب
را در شهرک مهرگان مشهد به قتل رسانده و از این بیرونآمدهبود!دیگرنفهمیدمچهمیکنم،یکلحظه
جنایتفجیعفیلمسلفیگرفتهبود،مقدماتبازسازی پریدم و گلوی او را نیز فشار دادم تا خفه شد .بعد هم با
صحنه جرم با صــدور دستوری از سوی قاضی ویژه سرقت پول های پدرم ،منزل را به آتش کشیدم و سوار
قتل عمد فراهم شد تا جزئیات و چگونگی این حادثه بر خودروی پراید پدرم به طرف جاده کالت رفتم اما
دلهره آور مورد کنکاش های دقیق قضایی قرار گیرد .دربینراهخودرودچارنقصفنیشدوحدودساعت2
گــزارش خراسان حاکی است ،در ابتدای بازسازی بامدادبودکههمانجانشستمومقداریشیرهمصرف
صحنه قتل که سرهنگ نجفی (رئیس دایره قتل عمد کردم که از کیف دستی پدرم به همراه پول ها برداشته
پلیسآگاهیخراسانرضوی)نیزحضورداشت،ابتدا بودم.سپسبهطرفیکگاودارییامرغداریدرهمان
سرهنگ نوریان (افسر پرونده) به تشریح خالصه ای از نزدیکی رفتم و از کارگر آن جا کمک خواستم تا نگاهی
محتویاتاینپروندهجناییپرداختوسپسمتهم 15بهخودروبیندازدولیهردوچرخپرایدپنچربودواوهم
سالهبااشارهقاضیدکترحسنزرقانیمقابلدوربین چرخزاپاسنداشتبههمیندلیلخودرورادرحاشیه
قوه قضاییه ایستاد و با معرفی کامل خود زوایای پنهان جاده رها کردم و با راننده عبوری یک دستگاه نیسان
دو جنایت هولناک را فاش کرد .او پس از تفهیم اتهام که خانواده اش نیز همراهش بودند ،به گلبهار رفتم و
ارتکاب دو قتل عمد از سوی قاضی ویژه پرونده های روزبعدهمبهساریگریختمکهدرآنجادستگیرشدم.
جنایی گفت :پدرم مرا اذیت می کرد ،کتکم می زد و به گزارش خراسان ،در ادامه بازسازی صحنه جنایت،
اجازه نمی داد نزد مادرم بروم چرا که آن ها از هم جدا قاضی زرقانی از فرمانده شیفت ایستگاه  45آتش
شده بودند و مادرم از حدود دو سال قبل با مرد دیگری نشانیمشهدخواستتامشاهداتکارشناسیخودرا
ازدواج کرده بود و در شهر جدید گلبهار زندگی می بیانکند«.محمدی»گفت:ساعت 1:24دقیقهبامداد
کرد .به همین دلیل تصمیم به قتل پدرم گرفتم چرا خبرآتشسوزیاعالمشد.وقتیبهمحلرسیدیمهمه

درهابازبودوآتشازانتهایمنزلزبانهمیکشید!پنج
شعلهاجاقگازهمبازبودکهبالفاصلهواردمحلشدیم
وازانفجارجلوگیریکردیمسپسبهاطفایزبانههای
آتشپرداختیمو...
در این هنگام قاضی ویژه قتل عمد از احسان (متهم)
پرسید :چرا شعله های اجاق گاز را باز گذاشتی ؟ او
پاسخ داد :برای آن که با انفجار و آتش سوزی آثار جرم
راازبینببرم.
بنابراین گزارش ،برادر مقتول نیز که با دستور قاضی
زرقانی در محل جنایت حضور داشــت ،دربــاره این
ماجرای وحشتناک گفت :وقتی موضوع را فهمیدیم
احتمال می دادیم که یکی از اجساد مربوط به احسان
(قاتل)باشدچراکهیکیازهمسایگانگفتکهبرادرت
سوار بر پراید شبانه از خانه فرار کرد .ما چنین تصور می
کردیم که برادرم بعد از قتل مادرمان و پسرش از محل
گریختهاستاماچندروزبعدبامشاهدهتصویراحسان
در روزنامه خراسان تازه به واقعیت این جنایت تکان
دهندهپیبردیمو...
در ا ین هنگام قاضی ویژه قتل عمد از نوجوان 15ساله
پرسید :یک قبضه چاقو هم در محل جنایت کشف شد،
آن را شما جا گذاشته بودی؟ متهم پاسخ داد :بله! ابتدا
آن کارد را برداشتم و می خواستم پدرم را با کارد به قتل
برسانمولیبعدپشیمانشدموآنرازیرپتوگذاشتم.
گزارش خراسان حاکی است :با مشخص شدن زوایای
پنهان این پرونده جنایی و با صدور دستوری از سوی
قاضی دکتر حسن زرقانی  ،نوجوان  15ساله روانه
زندان شد تا رسیدگی های قضایی در این باره ادامه
یابداما«احسان»درحاشیهبازسازیصحنهجنایتودر
حالی که قصد داشت محل رها کردن خودروی پراید را
به کارآگاهان پلیس آگاهی نشان دهد به چند سوال ما
درونخودرویپلیسآگاهینیزپاسخداد.
چند سال است شیشه میکشی؟ اول سیگار می
کشیدمبعدمعجونبیرجندیومصرفحشیشراشروع
کردماماازیکسالقبلبهاستعمالشیشهرویآوردم.
روزی چقدر مصرف می کنی؟ حدود  300تا 400
هزارتومان!
پولشراچگونهتهیهمیکردی؟پدرممیداد.
وقتیمدرسهمیرفتیهمموادمصرفمیکردی؟
بله.
روزی 5هزارتومانازمادرمبرایخریدخوراکیازبوفه
مدرسه می گرفتم اما با دوستانم پول ها را روی هم می

نوجوان قاتل در حال گفت و گو با خبرنگار خراسان

داشتم.شوخیوعشقوحالمیکردیم!
مادر بزرگت را هم دوست نداشتی؟ نه ،او خیلی با
من مهربان بود ،هیچ بدی از او ندیدم! گناه داشت ولی
در شرایطی قرار گرفتم که مجبور شدم او را هم به قتل
برسانم.
پول های سرقتی را چه کردی؟ 100هزار تومانگچ
(کریستال) خریدم 350 ،هزار تومان بقیه را هم بعد
حشیشوشیشهو...تهیهکردم.
چرا نزد مــادرت زندگی نمی کــردی؟ خماری را
نمیتوانستم تحمل کنم ،باید نزد پدرم برمی گشتم تا
پولموادمرابگیرم.
پشیمانی؟ پشیمان هم باشم فایده ای ندارد! همین
اواخرهمخیلیازدوستانمبامنبهخاطرمصرفشیشه
قطعرابطهکردهبودندولیمنآدمنشدم.
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ازروزیکهشوهرمبهجرمسرقتدستگیروروانهزندانشد،مندیگرنمی
توانستمهزینههایاعتیادمراتامینکنم،بههمیندلیلبادوستانشوهرم
همدستشدمتا...
این ها بخشی از اعترافات زنی است که با همدستی سه مرد دیگر قصد
سرقت از ساختمان نیمه کاره ای در بولوار نبوت مشهد را داشت و توسط
مالک ساختمان و همراهانش دستگیر و به کالنتری هدایت شد .این زن
40ساله معتاد و سابقه دار پس از پاسخ به سواالت ماموران دایره تجسس
درباره سرگذشت خود نیز به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری میرزا
کوچک خان مشهد گفت :فرزند بزرگ یک خانواده هفت نفره هستم و در
مشهد به دنیا آمدم .وقتی در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم ،با «نقی» که
دوست برادرم بود ازدواج کردم و دیگر ادامه تحصیل ندادم .نقی به خاطر
برادرمبهمنزلمارفتوآمدمیکردکهمنهمعاشقششدم.اماهنوزسه
ماهبیشتراززندگیمشترکماننگذشتهبودکهاززمزمههایاطرافیانو
رفتاروگفتارهمسرمتازهفهمیدمکهنقیبهموادمخدرصنعتیاعتیاددارد
و شیشه مصرف می کند .ابتدا قصد داشتم در برابر او بایستم تا اعتیادش
را ترک کند اما من عاشق نقی بودم و نمی توانستم حرف های تند و تلخی
به او بزنم ،به همین دلیل بی خیال اعتیادش شدم به گونه ای که هر روز
بیشتردرگردابموادمخدرفرومیرفت.دراینمیانمنهمآرامآرامپای
شیشهکشیهایشوهرمنشستمودرکناراوبهمصرفموادمخدرصنعتی
آلودهشدم.آنزمانهمسرمدربازارخریدوفروشگوسفندانکارمیکرد
و اوضاع مالی اش هم خوب بود .اما آرام آرام افزایش مصرف مواد مخدر
صنعتیاوضاعزندگیمانرابههمریخت.کاربهجاییرسیدکهنقیباچند
تن از دوستانش که برای مصرف مواد مخدر به خانه ما می آمدند ،باندی را
تشکیلدادندوبهسرقتازمنازلرویآوردند.آنهامراهمعضوباندشان
کردندتاهنگامسرقتیکخانوادهجلوهکنیموکسیبهمامشکوکنشود.
خالصهروزگارمانبههمینصورتمیگذشتتااینکهمنبهجرمفروش
مواد مخدر صنعتی راهی زندان شدم اما شوهرم و همدستانش همچنان
به این سرقت ها ادامه می دادند .وقتی من از زندان آزاد شدم دوباره با آن
ها همکاری کردم چرا که مخارج اعتیادمان سنگین بود و از عهده تامین
این هزینه ها بر نمی آمدیم ولی حدود هفت ماه پیش همسرم در یکی از
سرقتهادستگیروروانهزندانشد.ازآنروزبهبعدمجبورشدمبادوستان
او همکاری کنم چون به تنهایی نمی توانستم درآمدی کسب کنم .پسر
کوچکمراتحویلبهزیستیدادمامادودخترمراکهمجردبودندکنارخودم
نگهداشتم.پسربزرگمنیزازدواجکردهوزندگیخوبیدارد.
خالصهمدتیبهاینترتیبگذشتتااینکهدوستانشوهرمساختماننیمه
کاره ای را در بولوارنبوت منطقه طالب مشهد شناسایی کردند و ما چهار
نفریواردآنساختمانشدیمولیهنوزلوازمزیادیراازآنجاخارجنکرده
بودیمکهناگهانمالکساختمانبههمراهچندنفردیگرازراهرسیدندوبا
دیدنصحنهسرقتسروصدابهراهانداختند.دراینهنگامآنسهمردفرار
کردندامامنکهپاهایمتوانحرکتنداشتنتوانستمازآنجابگریزموچند
دقیقهبعدمراتحویلمامورانگشتکالنتریمیرزاکوچکخاندادند.باآن
کهبهخاطرفرزندانمچندبارسعیکردماعتیادمراکناربگذارمامابازهمبه
دلیلشرایطبدزندگیعاجزماندمواکنوننگراندودخترمهستمکه...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی سرهنگ علی عبدی (رئیس
کالنتری میرزا کوچک خان) بررسی های پلیس برای دستگیری دیگر
اعضایاینباندادامهدارد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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