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 ۱۳۵باند کیف قاپی در تهران
زمینگیر شدند

گفت وگوی خراسان با عامل آزار و قتل پسر  11ساله

ماجرای باغ مخوف «گرگ پیر

»

سیدخلیل سجادپور -مرد  60ساله معروف
به «گرگ پیر» به اتهام آزار و اذیت کودکان و قتل
فجیع یک کــودک 11ساله در مشهد ،با تالش
شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار شد .این
مــرد که چندین نــوه هم دارد ،دوازده ــم بهمن،
کودک 11ساله ای به نام مرتضی را به قصد انجام
اعمال خــاف منافی عفت به بــاغ مخوف خود
کشاند اما هنگامی که با مقاومت وی روبه رو شد،
دست به جنایتی هولناک زد و کودک بی گناه را
به قتل رساند .او سپس جسد کودک را به کوهپایه
ای در چند کیلومتری روستای رباط خاکستری
در جاده قدیم نیشابور برد و درون آبراهه ای دفن
کرد .با گزارش مفقود شدن کودک مذکور ،گروه
ویــژه ای از کارآگاهان اداره جنایی با نظارت و

های گسترده ای را آغــاز کردند و با دستور ویژه
قاضیاحمدینژاد(بازپرسشعبه ۲۰۸دادسرای
عمومی و انقالب مشهد) مالک باغ را که پیرمرد
 60سالهایبهنامرمضانبودبهدامانداختند.این
متهمکهدربازجوییهایتخصصیمقابلکارآگاه
حمیدفر (افسر پرونده) قرار گرفته بود نتوانست
بیش از چند ساعت به داستان سرایی های خود
ادامهدهدودرنهایتبهآزاروقتلکودک 11ساله
در حالی اعتراف کرد که کودکان دیگری را نیز به
باغ مخوف خود کشانده بود .آن چه می خوانید
گفتوگوییکساعتهخبرنگارخراسانبامرد60
سالهمعروفبه«گرگپیر»است.
نامت چیست؟ رمضانعلی -الف
چند سال داری؟ متولد 1338هستم.
شغلتچیست؟االنبازنشستههستماماقبالدر

فرماندهی مستقیم سرهنگ کارآگاه محمدرضا
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی) وارد
عمل شدند و در چند شاخه اطالعاتی -پلیسی به
تحقیق پرداختند تا این که سرنخ هایی از یک باغ
در روستای بهار به دست آمد که کودک مذکور
آخرین بار به این باغ مخوف رفته بود! بنابر گزارش
خراسان ،گروه عملیاتی کارآگاهان به سرپرستی
سرهنگسلطانیان(رئیسدایرهقتلعمد)بررسی

کشتارگاه کار می کردم.
چقدر سواد داری؟ تا کالس پنجم ابتدایی درس
خوانده ام.
چرا ادامه تحصیل ندادی؟ درس هایم ضعیف
بود ،هیچ عالقه ای به درس و مشق نداشتم به
همین دلیل همواره از مدرسه فــراری بــودم تا
فرصتی گیرم می آمد از مدرسه فرار می کردم و به
کشتارگاه می رفتم!

عکس ها :اختصاصی از خراسان

متهم در حال نشان دادن محل دفن جسد کودک  ۱۱ساله

آن زمــان که کــودک بــودی در کشتارگاه چه
یکردی؟ سر پاچه ها را می گرفتم تا فرد دیگری
م 
آن ها را تمیز کند و از ایــن راه درآم ــدی کسب
یکردم.
م 
بعد از ترک تحصیل چه کردی؟ دوباره به همان
کشتارگاه رفتم تا این که چند سال بعد قرار شد
کشتارگاه دیگری در منطقه تپه سالم احداث
شود به همین دلیل من هم بیکار شدم و به دنبال
شاگردیاتوبوسهایبینشهریرفتم.مدتیهم
شاگرد اتوبوس بودم تا این که کشتارگاه دوباره راه
افتاد و من هم به سر کارم بازگشتم!
در بازجویی ها گفته ای که خــودت قربانی
آزار بوده ای! درست است؟ بله! زمانی که 15
ســال بیشتر نداشتم به محل کــار پــدرم در یک
کارخانه روغن نباتی رفتم آن جا جوانی سرپرست
دستگاههای سنگین بود که مرا فریب داد به پشت
دستگاه ها کشاند و به زور...
برای همین قصد انتقام از کودکان را داشتی؟
نه! ولی خــودم هم نمی دانــم چرا این کارهای
زشت را مرتکب می شدم واقعا جنون به من دست
داده بود!
کــودکــانــی را کــه اغــفــال مــی کـــردی بــه کجا
میبردی؟ بعد از بازنشستگی در خانه حوصله
ام سر می رفت و برای سرگرمی خودم یک زمین
 300متری در روستای بهار خریدم و در آن نهال
کاشتم و استخر زدم تا یک باغ درست کنم! بچه ها
را هم به همین باغ بردم و ...
تاکنون چند کودک را اغفال کرده ای؟ شاید
 2نفر!
ولییکیازکودکانمدعیبودکهتوحداقل15
بار او را مورد آزار قرار داده ای؟ بله! او درست می
گوید شاید  10بار او را به همان باغ خودم بردم و
آزارش دادم!
چگونه کودکان را برای کشاندن به باغ فریب
می دادی؟ به بهانه ساندویچ ،آوردن سگ برای
محافظت از باغ یا با پول!
یعنی چقدر پول می دادی؟ هر بار  10هزار
تومان می دادم!
سربازی هم رفته ای؟ نه! هنوز به سن سربازی
نرسیده بودم که پدرم به دلیل بیماری تنگی نفس
فوت کرد و من کفیل مادرم شدم و کارت معافیت
گرفتم!
چند ساله بودی که ازدواج کــردی؟ آن زمان

باندی که تخصص در سرقت انباری داشت!
فرماندهانتظامیشهرستانفردیسازانهدامباند
سارقان انباری منازل با  ۶۵فقره سرقت در این
شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،سرهنگ بیژن جنتی
اظهار کــرد :با توجه به وقــوع چند فقره سرقت
مشابه از انــبــار یهــای مجتمعهای مسکونی
پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس
آگاهی شهرستان فردیس قرار گرفت.
وی گفت :مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی
موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر از اعضای
این باند سرقت شدند.
جنتی اظهار کرد :متهم در بازجویی مأموران به

جرم خود مبنی بر  ۶۵فقره سرقت از انباریها با
همدستیدونفردیگراعترافکردکهباراهنمایی
نامبرده و اقدامات اطالعاتی ،همدستان وی نیز

در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند.
وی درباره شیوه و شگرد متهمان گفت :سارقان
در ساعات اولیه روز پس از ورود به مجتمعهای
مسکونی اقــدام به تخریب قفل در انبار یها
می کردند و اشیای با ارزش آن ها را به سرقت
میبردند.
جنتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده
افراد مشکوک و مظنون در اطراف منزل ،موضوع
را به نزدیکترین واحد انتظامی اطالع دهند
و هر گونه تردد مشکوک را طی تماس با مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰به مــأمــوران اطالع
دهند.
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متهم در باغ مخوف

 20سال بیشتر نداشتم .یکی از شاگردانم در
کشتارگاه که به منزلشان رفت و آمد می کردم
خواهری داشت که او را هنگام باز کردن در حیاط
دیده بودم و با او ازدواج کردم.
چند فرزند داری؟ پنج فرزند دارم که سه دختر و
دو پسر هستند.
همه آن ها ازدواج کرده اند؟ بله! فقط آخرین
دخترم نامزد است و من همه جهیزیه او را تهیه
کرده بودم که به خانه بخت برود که این حادثه
رخ داد.
نوه هم داری؟ بله! هفت یا هشت تا نوه دارم!
با وجود این دست به چنین اعمال شیطانی
میزدی؟ خودم هم نمی دانم در یک لحظه جنون
به سراغم آمد ،نفهمیدم چه شد!
چرا دست به جنایت زدی؟ وقتی «مرتضی» به
من گفت که موضوع را به پدرش می گوید خیلی
ترسیدم و او را هل دادم که سرش به لبه استخر
خــورد و بیهوش شد دیگر چیزی نمی فهمیدم
کمربندش را از دور شلوارش برداشتم و حدود پنج
دقیقه گردنش را فشار دادم تا این که فوت کرد!
از چه زمانی دست به اعمال شیطانی می زدی؟
از حدود شش ماه قبل!
االن پشیمانی؟ خیلی پشیمانم! آبرویم رفت!
فکر می کنی اگر خانواده ات متوجه ماجرا
شوند چه احساسی دارند؟ امیدوارم هیچ وقت
متوجه نشوند که من چه کار کردم!
اگر با آن ها روبه رو شوی چه می کنی؟ فقط از
شرمساری ،سرم را پایین می اندازم کار دیگری از
دستم برنمی آید!
همسرت در جریان اعمال خالف تو بود؟ نه! او
هیچ چیزی از این ماجراها نمی دانست.

سرگذشت مرد همسرکش
خوردهوازمنزلفرارکردهاستاینگونهبودکهبا
چند ماه بعد از آن که همسر دومم طالق گرفت
به پیشنهاد پسرعمویم به شهرکرد بازگشتم تا با اصرار اطرافیان همسرم را طالق دادم و به همراه
دختری که در یکی از ادارات امدادی دولتی کار فرزندانم به اصفهان مهاجرت کردیم تا پدرم که
میکردبرایازدواجصحبتکنماماهنگامیکه آن جا زندگی می کرد از فرزندانم مراقبت کند.
در جلسه خواستگاری مشغول گفت وگو بودیم آن جا بود که با زنی به نام «گلنار» آشنا شدم .آن
ناگهان زنگ تلفنم به صدا درآمد و زن برادرم از زنمطلقه،سهسالازمنبزرگتربودوفروشگاه
کشته شدن همسر دومم خبر داد به همین دلیل لــوازم بهداشتی داشت خالصه وقتی به خودم
آمدم که او را عقد محضری کرده بودم و زندگی
مراسمخواستگاریبههمخوردو...
مرد  42ساله ای که به جرم قتل همسر اولش در مشترکمان آغــاز شــده بــود ،او ب ــرادران گردن
مشهد دستگیر شده است ،در حالی به سواالت کشیداشتکهدرزندگیامدخالتمیکردند.
تخصصی کارآگاه وحید حمیدفر (افسر پرونده) وضعیت مالی مان بهتر شده بود و یک ویال در
درباره چگونگی قتل همسر اولش پاسخ داد که روستاساختهبودم.درهمینروزهادخترمباپسر
بررسی های پلیسی نشان داد او به اتهام قتل خواهر«گلنار»ازدواجکردودرمشهدساکنشد.
همسر دومش در اصفهان نیز تحت تعقیب قرار او همسر اولم را در مشهد پیدا کرد و به اصفهان
داشت.اینمرددرحاشیهتحقیقاتپلیسیدرباره آورد .اما وقتی «گلنار» متوجه دیدار من با همسر
سرگذشت خود گفت 16 :ساله بودم که عاشق اولم شد ورق روزگار برگشت .او که فکر می کرد
دخترخالهامشدم.آنزمانبرایکمکبهمخارج منبهدنبالهمسراولمرفتهامبسیارعصبانیشد
خانواده در یک رستوران کار می کردم .با آن که ونقشههایوحشتناکیکشید.درهمینزمانبه
پدرم کامال مخالف این ازدواج بود اما نامه نگاری خاطر مقداری کراک که داخل کیف همسر اولم
و دیــدارهــای حضوری ما ادامــه داشــت و من به جاسازی شده بود من هم دستگیر و روانه زندان
شدتبهدخترخالهاموابستهشدهبودم.خالصه شدم .دو ماه بعد همسرم برای فروش خانه از من
مخالفت ها به نتیجه نرسید و با اصرار من مراسم وکالت گرفت تا برایم وکیل بگیرد .چند روز بعد
عروسی برگزار شد بعد از این ماجرا به نوازندگی وقتی آزاد شدم به خانه اجاره ای رفتم و در نهایت
در مجالس جشن پرداختم چرا که شیوه نواختن همسرم با گرفتن ویال و پول رهن منزل به عنوان
سازهای بادی را از پدرم آموخته بودم .روزگارم مهریه از من طالق گرفت .در این شرایط دختر
هرروزبهترمیشدوپولهایمرادریکصندوقچه دیگرمنیزازدواجکردهبودومنباپسرمزندگیمی
پساندازمیکردمدرحالیکهصاحبیکپسرو کردمتااینکهباپیشنهادپسرعمویمبهشهرکرد
دودخترشدهبودمروزهایخوبیرامیگذراندم رفتم تا با دختری ازدواج کنم اما وقتی در جلسه
تا این که سال  1383وقتی آخر شب به خانه خواستگاریمشخصشدگلناردراصفهانبهقتل
آمدم همسرم در منزل نبود و فرزندانم هر کدام رسیدهاستمراسمخواستگاریبههمخوردومن
در گوشه ای خوابیده بودند .هیچ کس از او خبر به اصفهان رفتم .وقتی از قتل همسرم مطمئن
نداشت تا این که از کالنتری اهواز تماس گرفتند شدم به مشهد آمدم و نزد همسر اولم رفتم و او را
که همسرم را به همراه یک دختر و دو پسر جوان در منزل دخترم مالقات کردم اما زمانی که او را با
دستگیر کرده اند .آن جا بود که فهمیدم همسرم دو مرد غریبه دیدم که برای خرید شیشه رفته بود
بابرداشتنپولهایمازصندوقچهفریبدختریرا غیرتیشدموبادستانمخفهاشکردمو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسآگاهیخراسانرضوی

