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دزدحرفه ای عامل خاموشی های مکرر برق
در شرق کرمان بود

توکلی -فرماندهانتظامینرماشیرگفت:باتالشمامورانپلیسآگاهی،سارقتجهیزاتبرقدر شرقکرماندستگیرشد.بهگزارشخبرنگارما،سرهنگحسین
یوسفآبادیافزود:متهمدربازجوییهایپلیسبهششفقرهسرقتکابلوتجهیزاتبرقرسانیومخابراتی اعترافکرد .ویگفت:ایندزدحرفهایباعثوقوع
خاموشیهایمکرروایجادمشکلبرایشهروندانمیشد.ویهمچنینازکشفیکدستگاهوانتپیکانسرقتی ودستگیریسارقدرکمتراز۷۲ساعت خبرداد.

بعد از دستگیری مرد همسرکش در مشهد لو رفت

متهم به قتل فراری ،جنایت دیگری مرتکب شد

سجادپور -مرد  32ساله ای که به اتهام قتل
همسر دومش در اصفهان  ،تحت تعقیب پلیس
بود ،بیست و یکم بهمن و تنها چندین ساعت
بعد از قتل همسر اولش در مشهد با هوشیاری
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
ی خراسان

اختصاص

رضوی و صدور دستورات ویژه قضایی به چنگ
قانون افتاد .به گزارش اختصاصی خراسان،
کــارگــران شــهــرداری هنگام نظافت شهر در
انتهای بولوار دالوران ،جسد زنی را که آثار
کبودی زیر گلویش نمایان بود ،درون جوی آب

مشاهدهکردندوبدینترتیبتحقیقاتباحضور
قاضی احمدی نژاد در محل مذکور آغاز شد.
بررسی سوابق مقتول نشان می داد که او دارای
هشت فقره سابقه کیفری است بنابراین خیلی
زود گــروه تخصصی کارآگاهان با دستورات
سرهنگ حسین بیات مختاری (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) وارد عمل شدند و به
اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد زن

مذکور (مقتول)  14ســال قبل از همسرش
جدا شده و در مشهد زندگی می کند اما طی
چند روز گذشته با همسر سابق خود دیده شده
است.اینگونهبودکهبادستگیریهمسرسابق
این زن که سیاوش نام دارد او درحالی به قتل
همسرش اقرار کرد که از سوی پلیس نجف آباد
اصفهان نیز به اتهام قتل همسر دوم خود تحت
تعقیب قرار دارد.

مرگدلخراشپسر11سالهدرچنگال«گرگ پیر

»

تاوان پنهان کاری!

مقتول

متهم در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی احمدی نژاد

به دردم نمی خورد ولی  10هزار تومان به او دادم
و رفت .گــزارش خراسان حاکی است ،اما پیرمرد
 60ساله وقتی دید جمالت ساختگی او مورد توجه
قاضی و کارآگاهان قرار نمی گیرد به ناچار حقیقت
ماجرا را بیان کرد و گفت :او را به بهانه دادن پول به
باغکشاندموقصدآزاراوراداشتماماوقتیبامقاومت
کودک روبه رو شدم و او فریاد می زد که ماجرا را به
پدرش می گوید ،عصبانی شدم و او را با دست هل
دادم که سرش به حاشیه استخر کوچک داخل باغ
خوردوبیهوششددیگرترسیدهبودمبههمیندلیل
کمربندشرابرداشتمواوراخفهکردم.سپسجسد
را در صندوق عقب خودروی پی کی گذاشتم و بعد

از روستای رباط خاکستری به سمت جاده فرعی
رفتم وداخل گودالی در کوهپایه دفن کردم! بنابر
گزارشاختصاصیخراسان،روزگذشتهکارآگاهان
پلیسآگاهی،درحالیکه«گرگپیر»درکنارسرگرد
«وحید حمیدفر» (افسر پرونده) قرار گرفته بود به
سوی محل دفن جسد حرکت کردند و او در حضور
«قاضیاحمدینژاد»ضمنبیانجزئیاتتلخدیگری
ازماجرا،بادستهایخودبخشیاززمینخاکیرا
حفرکردکهناگهانجسدپسربچهنمایانشدوبدین
ترتیب یک پرونده جنایی دیگر مقابل قاضی شعبه
 208دادسرای عمومی و انقالب مشهد قرار گرفت
تازوایایپنهانآنروشنشود.

عکس ها اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -پیرمرد  60ساله ای که به
دلیل اغفال و آزار کودکان باید او را «گرگ پیر» لقب
داددرادامهجرایمخالفعفتخودبهقتلدلخراش
یکیازطعمههایشدرمشهداعترافکرد.بهگزارش
اختصاصی خراسان ،پرونده این سالخ کهنه کار از
حدود 10روزقبلزمانیدردستورکارپلیسآگاهی
خراسان رضوی قرار گرفت که مردی با مراجعه به
دایره فقدانی های اداره جنایی از گم شدن پسر11
سالهاشبهناممرتضیخبرداد.اینمرددراظهارات
خود گفت :روز دوازده ــم بهمن ،پسرم به همراه
دوستانشدرمحله«زیرکن»(انتهایبولوارمهرمادر
درمنطقهخواجهربیع)مشغولبازیبوداماازحدود
ظهرهمانروزدیگربهمنزلنیامدوجستوجوهای
مانیزبراییافتنویبینتیجهماند.گزارشخراسان
حاکیاست،باتوجهبهتاکیداتسردارمحمدکاظم
تقوی (فرمانده باتجربه انتظامی استان خراسان
رضوی)مبنیبرپیگیریجدیپروندههایفقدانی
کودکان و جرایم خاص ،بالفاصله گروه ویژه ای از
کارآگاهان ورزیده دایره جنایی با صدور دستوری از
سویسرهنگحسینبیاتمختاری(رئیسپلیس
آگاهی خراسان رضــوی) و با نظارت و فرماندهی
مستقیمسرهنگغالمیثانی(رئیسادارهجنایی)
وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را در این
بــاره آغــاز کردند .کارآگاهان در اولین مرحله از
عملیات اطالعاتی به ردیابی کودک  11ساله در
محله زیرکن پرداختند و برخی از کودکانی را که آن
روز همراه «مرتضی» بودند شناسایی کردند اما
هر کدام از کودکان مذکور نیز فقط تا ظهر آن روز
(دوازدهمبهمن)مرتضیرادیدهبودندوبعدازآن
دیگر خبری از او نداشتند .در حالی که تحقیقات
اطالعاتی کارآگاهان به روزهای بعد کشیده شد
ناگهان یکی از دوستان مرتضی از مرد پیری به نام
«رمضان-الف»سخنگفتکهقراربود«مرتضی»
یکقالدهسگبرایباغآنپیرمردببرد!اینجمله
شاخه عملیات کارآگاهان را وارد مرحله جدیدی
کرد و بدین ترتیب گروه زبده ای از کارآگاهان،
فعالیتهایاطالعاتیوپلیسیخودرارویپیرمرد
مذکورمتمرکزکردند.بررسیهایتحتپوشش
کارآگاهان نشان می داد که پیرمرد  60ساله در
آن منطقه به عامل اغفال کودکان معروف است و
ازسابقهاجتماعیخوبیبرخوردارنیستاماازآن

...

درامتدادتاریکی

مرد 60ساله به آزار و قتل یک کودک اعتراف کرد

جاییکهویچندروزقبلعملجراحیچشمانجام
داده بود ،کارآگاهان با حساسیت ویژه ای به تحقیق
ادامــه دادنــد تا این که مشخص شد گوشی تلفن
همراه کودک گمشده نزد یکی از دوستان همبازی
ویقرارداردبنابراینکارآگاهانبالحنیکودکانهاز
ویدربارهگوشیتلفنهمراهپرسیدندکهاظهارات
اینکودک،پشتپردهاینماجرایتلخرانشانداد:
او گفت :گوشی را رمضان (پیرمرد سالخ) به من داد
و تاکید کرد که سیم کارت روی آن نگذارم و فقط با
آنبازیکنمچوناوچندبارمرابهباغخودبردهبود!
بنابراینگزارش،درحالیکهبااظهاراتاینکودک
احتمال قتل قوت گرفته بود ،گروه ویژه دیگری از
کارآگاهانبهسرپرستیسرهنگسلطانیان(رئیس
دایرهقتلعمد)وباصدوردستوراتقضایی،بررسی
های تخصصی خود را با بازداشت پیرمرد  60ساله
ادامــه دادنــد اما او هرگونه ارتباط خود با مرتضی
را انکار می کرد تا این که روز گذشته کارآگاهان با
راهنماییهایقاضیعلیاکبراحمدینژاد(قاضی
ویژهقتلعمدمشهد)شیوهتحقیقاتراتغییردادندو
پیرمرد را با چند کودک روبه رو کردند که یکی از آن
هاهمانکودکیبودکهگوشیتلفنهمراهمرتضی
را در دست داشت .این گونه بود که «گرگ پیر» در
برابر بازجویی های تخصصی دوام نیاورد و گفت:
بهبچههایمحلگفتهبودمهرکسیکقالدهسگ
برایمحافظتازباغمبیاورد 50هزارتومانپولمی
گیرد آن روز هم مرتضی یک سگ ماده «گر» آورد که
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اشتباه کرده ام! اشتباه بزرگی که تاوان سختی تالش هستم تا هزینه های زندگی چهار فرزند
برایش دادم ولی حاال بر مشکالتم افزوده شده و همسرم تامین شود ولی به خاطر این که دو تا
است و در شرایط وحشتناکی قرار گرفته ام به از فرزندانم دچار عقب ماندگی ذهنی هستند
طوری که  ...مرد میان سال درحالی که آثار خیلی رنج می بردم .در این میان ،دختر بزرگم
کتک کاری و جراحت روی صورت دختر  19بعد از چند ســال درس خواندن در مدرسه
ساله اش را به رئیس کالنتری پنجتن مشهد استثنایی در مقطع ابتدایی تــرک تحصیل
نشان می داد ،گفت :این ها مدارک مستندی کرد و خانه نشین شد .روزگار به همین ترتیب
اســت که نشان می دهــد آن جــوان هوسران می گذشت تا این که سال گذشته خانواده ای
چگونه دخترم را مورد آزار و اذیت قرار داده و دخترمرابرایپسرشانخواستگاریکردند.ما
زندگی و آینده او را نابود کرده است« .سبحان» هم که از شدت خوشحالی در پوست خود نمی
جوانمجردیاستکهدرهمسایگیمازندگی گنجیدیم ،خیلی زود مقدمات جشن عروسی
می کند .او چند روز قبل دخترم را با زور و تهدید را در حالی فراهم کردیم که از کم توانی ذهنی
سوار موتورسیکلت کرده و در منزل مسکونی دخترم هیچ سخنی نگفتیم و همه اطرافیان
این موضوع را از خانواده داماد پنهان کردند
خــودشــان در حالی مــورد آزار و اذیــت های
وحشیانه قرار داده است که چند روز نیز دخترم ولی طولی نکشید که این ماجرا لو رفت و داماد
را زندانی کرده بود! مرد میان سال که مدعی جوان وقتی متوجه رفتار ساده لوحانه دخترم
بــود سبحان دخترش را به شــدت کتک زده شد پیغام فرستاد کــه دیگر حاضر به ادامــه
به طوری که آثار این کتک کاری همچنان بر زندگی با او نیست و بعد هم با مدارک مستندی
صورت او نمایان است شکایت خود مبنی بر که داشت دخترم را طالق داد ولی مدتی بعد
آدم ربایی و تجاوز را در حالی مطرح کرد که پسر همسایه با سوء استفاده از این موضوع،
می دانست رئیس کالنتری ادعاهایش را دخترم را اغفال کرد و رابطه دوستی بین آن
باور نکرده است چرا که تنها طرح چند سوال ها برقرار شد .آن روز هم «سبحان» به بهانه
تخصصی از مرد میان سال و دختر جوان آن ها کشیدن قلیان دخترم را به منزل خودشان
را به تناقض گویی انداخته بود .با وجود این ،برده و با وعده و وعید ازدواج او را اغفال کرده
سخنان ضد و نقیض مادر دختر نیز حکایت از بود و دخترم نیز در پی این رابطه پنهانی چند
بار دیگر نزد او رفته است وقتی این موضوع
ماجرایی در پشت پرده داشت.
تا این که ناگهان بغض مرد میان سال مقابل را فهمیدم و به ارتباط آن ها پی بردم از شدت
سروان ولیان (رئیس کالنتری پنجتن) ترکید عصبانیت دخترم را کتک زدم به طوری که
و در حالی که قطرات اشک ،چهره درمانده آثار آن در چهره اش باقی ماند این گونه بود که
اش را خیس کرده بود با فریاد «اشتباه کرده به کالنتری آمدم و با طرح آدم ربایی دروغین
ام» به تشریح حقیقت ماجرا پرداخت و گفت :این ماجرای ساختگی را بیان کردم تا سبحان
کارگر ساده ای هستم که از صبح تا پاسی از مجبور به ازدواج با دخترم شود و ...
شب برای سیرکردن شکم همسر و فرزندانم الزم به یـــادآوری اســت ایــن پرونده در دایــره
کارگری می کنم با این دست های پینه بسته در اطالعات کالنتری مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

