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تیراندازی در یک آپارتمان در کالیفرنیا
با  ۱۰مجروح

تیراندازی در یک مجتمع مسکونی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به مجروح شدن دست کم  ۱۰نفر منجر شده است .رکنا ،رسانههای آمریکا از تیراندازی
در یک مجتمع مسکونی در کالیفرنیا خبر دادند که در پی آن  ۱۰نفر مجروح شدند .به گزارش آمریکا ،این تیراندازی در شهر «سن برناردینو» روی داده
و حال سه نفر از مجروحان به شدت وخیم گزارش شده است مظنونان این تیراندازی در کالیفرنیا از محل حادثه فرار کردهاند.

راز جسد سوخته در حمام فاش شد

جنایتهولناک«دماسبی»بادسیسهشیطانی

متهم در حال تشریح
صحنه جنایت

در حضور قاضی میرزایی
سیدخلیل سجادپور -جوان معروف به «دم اسبی» که
در پی رابطه شیطانی با یک زن ،شوهر او را به النه مجردی
کشانده و به قتل رسانده بود ،در حالی فراری است که زن
خیانتکار ،راز این جنایت هولناک را در حضور قاضی ویژه
قتل عمد فاش کرد .به گزارش اختصاصی خراسان ،صبح
هشتم شهریور (پنج شنبه گذشته) اهالی شهرک مهرگان
مشهد،بادیدنجسدسوختهیکمردکهکناردیوارخرابهای
درمهرگان 58رهاشدهبود،باپلیستماسگرفتند.دقایقی
بعدمامورانکالنتریمهرگانبهفرماندهیسروانحمیدی،
عازم محل کشف جسد شدند و با تایید درستی خبر ،مراتب
را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند .گزارش خراسان
حاکی است ،این گونه بود که با حضور قاضی کاظم میرزایی
و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در
محل کشف جسد ،تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز
شد .جسد مربوط به مردی حدود  35ساله بود که دانههای
تسبیحی روی گردن وی خودنمایی می کرد .جسد کامال
سوخته بود و قابل شناسایی نبود با وجود این قاضی با تجربه
ویژه قتل عمد بالفاصله تحقیقات میدانی را آغاز کرد و در
اطراف محل رها شدن جسد ،به دنبال سرنخی می گشت
که ناگهان روی خاک های اطراف ،آثار کشیده شدن شیئی
سنگین ،توجه اش را جلب کرد .قاضی میرزایی که احتمال
می داد فرد یا افرادی جسد را روی زمین کشیده اند ،دستور
داد تا منازل مسکونی اطــراف مــورد بررسی های دقیق

اطالعاتی قرار گیرد .بدین ترتیب تالش کارآگاهان چند
دقیقه بعد به بار نشست و منزلی در آن اطراف شناسایی
شد که در حیاط آن از بیرون قفل بود! در همین حال اهالی
محلازمردیباموهای«دماسبی»سخنگفتندکهازحدود
دو ماه قبل در آن منزل به طور مجردی زندگی می کرد و
بساط استعمال مواد مخدر به راه انداخته بود! و دوستان
خالفکارشرانیزبهآنجامیکشاند!
اینجمالتاهالی،آرامآرامرمزمعمایاینجنایتهولناک
را برای قاضی آشکارتر می کرد چرا که با توجه به اوضاع و
احوال رفت و آمدها به این النه مجردی ،احتماال باید ریشه
جنایت به ارتباطات شیطانی گره بخورد! بنابراین مسیر
تحقیقاتبهسوییکشیدهشدکهمشخصشودآیازنیازنانی
نیز به این مکان رفت و آمد داشته اند یا خیر؟ این سوالی بود
کهفقطچنددقیقهبیپاسخماند!یکیازاهالیاززنیسخن
گفت که چندین بار با مرد با موهای «دم اسبی» دیده شده
بود!وقتیاینموضوعلورفتدیگرمسیرتحقیقاتمشخص
شد و کارآگاهان اداره جنایی با سرپرستی سرهنگ مهدی
سلطانیان (رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی خراسان
رضوی)بهدنبالمردیگشتندکهبه«دماسبی»معروفبود
و گروه دیگری از کارآگاهان در پی یافتن زنی برآمدند که با
«دم اسبی» دیده شده است!
شاخه های اطالعاتی هر لحظه تنگ تر می شدند تا این که
مشخص شد «دم اسبی» در آن خانه مستاجر بوده است و
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منزلبهفردیافغانستانیتعلقدارد.بنابرگزارشخراسان،
هنوز کارآگاهان در پی یافتن صاحبخانه بودند که خبر
روزنامه خراسان با عنوان «ماجرای جسد سوخته در حمام»
ودانههایتسبیحیکهبرگردنمقتولماندهبوددرشهرک
مهرگان پیچید .با توجه به این که مقام قضایی در این خبر
از شهروندان خواسته بود هر گونه اطالعات درباره جسد
سوخته را با پلیس در میان بگذارند ،پای مرد قصابی به میان
آمد که معموال تسبیحی را به گردن می آویخت و در همان
نزدیکی زندگی می کرد اما از روز سه شنبه هفته قبل دیگر
دیدهنشدهبود!پیگیریاینسرنخکارآگاهانرابهمنزلیدر
شهرک مهرگان کشاند که مشخص شد مرد قصاب خانه را
فروختهودرحالرفتنازآنمحلبود!ازسویدیگرنیزشاخه
دیگرعملیاتیکارآگاهانمردافغانستانی(صاحبخانه)رادر
یک کارگاه تولید لوازم منزل پیدا کردند و به پلیس آگاهی
انتقال دادند .این مرد افغانستانی گفت :جوانی که به «دم
اسبی» معروف است در همین کارگاه همکارم بود .او با پدر و
مادرشاختالفداشتوبههمیندلیلهمازمنزلطردشده
و جا و مکانی نداشت این گونه بود که دلم به حالش سوخت و
بهاوپیشنهاددادممدتیدرمنزلمنزندگیکندکهخالیاز
سکنه بود و هرازگاهی دزدان به آن دستبرد می زدند!
با آن که آن منزل وضعیت مناسبی نداشت و دیوارهایش
نیز نیاز به تعمیر داشت ولی آن جوان قبول کرد و لوازمش
را به خانه ام انتقال داد .در عین حال خیلی زود سر و صدای
همسایگانبلندشدوازاوبهشدتناراحتبودند.باوجوداین
دیگر نمی توانستم او را از خانه بیرون کنم چرا که آدم شری
بود! حاال هم چند روزی است که خبری از او ندارم! البته او
نیزهموارهتسبیحیدرگردنداشت!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت ،در عین حال
بررسیهای دقیقکارآگاهانباراهنماییونظارتمستقیم
قاضی ویژه قتل عمد ،مشخص کرد که مقتول «دم اسبی»
نیست!بنابراینشاخهعملیاتیکارآگاهانبا دستور«قاضی
میرزایی» روی مرد قصاب متمرکز شد .کارآگاهان با انجام
یک سری تحقیقات اطالعاتی غیرمحسوس ،منزل یکی از
بستگانویرادرمنطقهدیگریازشهرپیداکردندکههمسر
مردقصاببههمراهدوفرزندشازچندروزقبلمهمانآنها
شده بود! بررسی های غیرمحسوس مشخص کرد او همان
زنی است که با دم اسبی نیز دیده شده بود.
بدین ترتیب زن مــرد قصاب که حــدود  32ســال دارد به
شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب مشهد (شعبه ویژه
قتل عمد) احضار شد تا به سواالت تخصصی قاضی «کاظم
میرزایی» پاسخ دهــد .ایــن زن دربــاره ایــن که همسرش
کجاست ،گفت :روز سه شنبه در حال جمع آوری اسباب و
اثاثیه منزلمان بودیم چرا که قرار بود به زودی منزل فروخته
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شده را به خریدار تحویل دهیم .در همین حال مرد جوانی
زنگ منزل را به صدا درآورد و از همسرم خواست تا برای
کشتنگوسفندیهمراهاوبرود!همسرمنیزباآنمردغریبه
رفت و دیگر خبری از او ندارم! و ...
هنوز صحبت های زن جوان به پایان نرسیده بود که قاضی
پرسید پس چرا در این مدت موضوع را به پلیس گزارش
ندادی؟ زن جوان ادامه داد :ما با هم اختالف داشتیم! فکر
می کردم جایی رفته و خودش باز می گردد! مقام قضایی که
گوییبهدنبالهمینجمله«اختالفداشتیم»میگشت،با
سواالت متعدد و تخصصی درباره اختالف خانوادگی این
زن ،او را طوری در تنگنای پاسخ به سواالت قرار داد که زن
جوان پس از تناقض گویی های فراوان ،ناگهان اشکریزان
«دم اسبی» مرا فریب داد! او قاتل شوهرم است!
گفتُ :
گزارش خراسان حاکی است ،این زن در میان هق هق گریه
«دماسبی»دریکپارک
گفت:چندماهقبلبامردمعروفبه ُ
آشنا شدم! آن روزها با همسرم اختالفات شدیدی داشتم
و به دنبال یک همدم می گشتم! او مجرد بود و مرا به خانه
مجردی اش کشاند (محل وقوع قتل) .پس از آن هم ارتباط
ما با یکدیگر ادامه یافت به طوری که برخی شب ها را نیز به
منزلمنمیرفتم!وقتیاینارتباطخیابانیبهدلبستگیهای
شیطانیکشید،تصمیمگرفتیمتاهمسرمراازسرراهبرداریم
و پول های فروش منزل را نیز با یکدیگر (من و ُدم اسبی)
خرجکنیم!
در این میان من نقشه ای کشیدم و به ُدم اسبی گفتم شوهرم
قصاب است تو می توانی به بهانه کشتن گوسفند او را به این
خانه بکشانی! او هم نقشه مرا پذیرفت به همین دلیل من به
خانه ام بازگشتم و مشغول جمع آوری اسباب و اثاثیه شدم
«دم اسبی» زنگ منزلمان را به صدا درآورد و از همسرم
که ُ
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خواست تا برای کشتن گوسفند همراهش برود! من هم
بعد از رفتن آن ها به آن منزل رفتم که در همان نزدیکی بود!
«دم اسبی» نگذاشت داخل خانه بروم .وقتی از پنجره
ولی ُ
داخل پذیرایی را نگاه کردم ،پیکر همسرم را خون آلود روی
فرش دیدم! ولی آن شب نتوانستیم جسد را جایی ببریم تا
«دم اسبی»
این که روز بعد تصمیم به سوزاندن آن گرفتیمُ .
می گفت :اگر جسد را بسوزانیم ،سبک تر می شود ،سپس
خاکسترها را بیرون می بریم .روز بعد او جسد را به داخل
حمامبردوباریختنبنزینبهآتشکشید!ولیخیلیزوددود
وبویسوختنجسد،فضایمحلرافراگرفتبههمیندلیل
ترسیدیم و آتش را خاموش کردیم .هیچ راهی برای بردن
جسدبهذهنماننمیرسیدبههمیندلیلجسدسوختهنیز
یک شب در حمام ماند و من برای گرفتن فرغون به در خانه
همسایگان رفتم ولی کسی فرغون نداشت.این گونه بود که
«دم اسبی» جسد را کشان کشان به
به ناچار صبح روز بعد ُ
خرابه ای در همان نزدیکی برد و زیردیوار انداخت .من هم
به منزل خودمان رفتم .او قصد فرار داشت و از من خواست
که دیگر با او تماس نگیرم! و  ...گــزارش خراسان حاکی
است ،با اعترافات هولناک این زن جوان ،وی با صدور قرار
بازداشت موقت از سوی قاضی میرزایی ،روانه زندان شد تا
تحقیقات کارآگاه بهرام زاده (افسر پرونده) برای دستگیری
«دم اسبی» ادامه یابد .در همین حال قاضی
مرد معروف به ُ
ویژه قتل عمد با صدور دستور انتشار تصویر بدون پوشش
«دم اسبی» در روزنامه خراسان ،از شهروندان
مرد معروف به ُ
خواستدرصورتیکهاطالعاتیازمخفیگاهویدارندباتلفن
های 21825200و 21825189پلیسآگاهیخراسان
رضوی تماس بگیرند .شایان ذکر است ،متهم تحت تعقیب،
موهای خود را کوتاه کرده است.

در صورت شناسایی متهم به قتل معروف به دم اسبی با پلیس تماس بگیرید

دستبند پلیس بر دستان سارقان پسته
توکلی -فرمانده انتظامی زرند از دستگیری باند سه
نفره محصوالت کشاورزی در این شهرستان خبر داد.به
گزارش خبرنگارما ،سرهنگ میرزایی گفت :در پی وقوع
گــزارش چندین فقره سرقت محصوالت کشاورزی در
حومه شهر زرند،موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت.
وی افزود :در این زمینه ماموران کالنتری  11با انجام

اقدامات اطالعاتی و تالش شبانه روزی سه مظنون به
سرقت را شناسایی کردند .وی بیان کرد :ماموران با پایش
نامحسوس  ،موفقشدنداینافرادراهنگامسرقتدریکی
ازباغهایپستهحومهشهردستگیرکنند.ویخاطرنشان
کرد:سارقان به هفتفقرهسرقتازباغهایپستهاعتراف
کردند وبا تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

...

درامتدادتاریکی
عاقبت عاشقی در شبکه های اجتماعی!
خــودم را زرنــگ تر از او تصور می کــردم .وقتی در شبکه
های اجتماعی احساس کردم عاشقم شده است ،نقص
جسمانیام را از او پنهان کردم ولی او با چرب زبانی خودش
را عاشق من نشان می داد تا این که به بهانه گفت وگو درباره
آینده مرا به منزل مجردی کشاند و ...
دختری با دلی شکسته و چشمانی اشکبار در حالی که
به قانون پناه آورده بود به کارشناس و مشاور اجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد گفت 24 :سال پیش در یکی از
شهرهای خراسان جنوبی به دنیا آمدم با معلولیت جسمی
شدیدی که توان راه رفتن نداشتم و با ولیچر حرکت می
کردم .این درحالی بود که آخرین فرزند همسر دوم پدرم
بودم و کسی توجهی به مشکالت جسمی من نداشت به
طوری که تنها یک چشم ام بینایی داشت و همین نقص
ها باعث شده بود تا همیشه مــورد تمسخر دیگران قرار
بگیرم .این وضعیت تا شش سالگی ام ادامه داشت تا این
که با مراجعه به پزشکان متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپی
های متعدد توانستم به سختی و لنگ لنگان حرکت کنم.
تحمل این شرایط جسمی مرا خیلی عذاب می داد و سعی
می کردم از محیط بیرون فرار کنم و با کودکان دیگر در
ارتباط نباشم .اما از سویی عاشق درس و مدرسه بودم و
بعد از پایان دوره متوسطه در دانشگاه پذیرفته شدم .از این
که به موفقیتی دست یافته ام خیلی خوشحال بودم اما این
شادی با مرگ پدرم به غم و اندوهی سنگین تبدیل شد و
دچار ضعف و نگرانی شدم چرا که پدرم حامی و پناهگاهم
در این روزگــار سرد و بی رحم بود .از این رو اوقاتم را در
فضای مجازی می گذراندم و ساعت های زیادی را مشغول
چت کردن با دوستانم می شدم .در همین اوضاع و احوال
بود که با «قدرت» آشنا شدم .او  18سال دارد و در مشهد
زندگی می کند در پی این آشنایی من کم کم به او عالقه
مند شدم اما در همه این مدت آشنایی از روبه رو شدن با
«قدرت» ترس و واهمه داشتم چرا که او از وضعیت ظاهری و
معلولیت من خبر نداشت .مدتی از دوستی مان می گذشت
که تصمیم گرفتیم همدیگر را در مشهد ببینیم .این بود
که من به تنهایی به سوی مشهد به راه افتادم و اولین قرار
مالقاتمان را در یک پارک گذاشتیم .این تصور که قدرت با
دیدنم دیگر حاضر نیست با من ازدواج کند خیلی مرا عذاب
می داد دلشوره عجیبی داشتم اما بعد از مالقات حضوری
که با قدرت داشتم منتظر بودم که در همان قرار اول او رابطه
اش را با من قطع کند ولی نه تنها این گونه نشد بلکه او مرا
به خانه اش دعوت کرد و گفت وضعیت جسمی ام برایش
اهمیتی ندارد و به زودی با من ازدواج می کند .او با چرب
زبانی مرا به منزلش برد و . ...
بعد از این ماجرا چندین بار دیگر نیز به مشهد آمدم اما او به
خواستگاری ام نیامد و با وعده های دروغین چند ماه از من
سوء استفاده کرد .حاال بعد از این همه مدت ادعا می کند
از این که در خیابان همراه من راه برود خجالت می کشد و
دیگر حاضر نیست مرا ببیند و به دختر دیگری عالقه دارد
و ...اکنون من مانده ام با این آبروی از دست رفته و یک دنیا
تنهایی...
شایان ذکر است به دستور سروان ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن) این دختر جوان برای طی مراحل قانونی به مراجع
ذی صالح معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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