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روزگذشتهدرمشهدرخداد

مردی را در خانه اش آتش زدند!

سجادپور -جسد سوخته مرد  60ساله ای که با
ضربات شیء برنده به قتل رسیده بود ،در منزل
مسکونی اش کشف شد .به گــزارش خراسان،
دقایق اولیه بامداد روز گذشته اهالی خیابان
طبرسیشمالی 38بادیدنشعلههایآتشودود
کهازپنجرهطبقه دومیکساختمانویالییبیرون
میزدماجرارابهآتشنشانیاطالعدادند.دقایقی
بعد با اطفای شعله های آتش ،جسد خون آلود و
سوخته مردی در سرویس بهداشتی منزل کشف
شد .با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل وقوع
جنایت تحقیقات در حالی ادامه یافت که بررسی
ها از اختالفات خانوادگی بین مرد  60ساله و
همسرشحکایتداشتبنابراینبهدستورقاضی
علیاکبراحمدینژادگروهیازکارآگاهانورزیده
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک
عملیات هماهنگ عازم منطقه سروالیت شدند و
همسر مقتول را دستگیر کردند .تحقیقات بیشتر
دراینبارهادامهدارد.

کشفجسدجوان 28ساله
در کشف رود
سجادپور -جسد جوان مجهول الهویه ای که
هنوز علت مرگ وی مشخص نیست درون کشف
رود مشهد پیدا شــد .به گــزارش خــراســان ،به
گفته قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد)
جسد این جوان که شلوار جین آبی و بلوز زیپ
دار قهوهای به تن داشت و دارای قدی بلند بود
به پزشکی قانونی انتقال یافت .این مقام قضایی
از شهروندان خواست چنان چه اطالعی در این
باره دارند با پلیس  110یا  21825267پلیس
آگاهی تماس بگیرند.

غرقشدننوجوانی 19ساله
در دره شهر
فرمانده انتظامی شهرستان "دره شهر" از غرق
شدن نوجوانی 19ساله هنگام شنا در رودخانه
سیمره خبر داد .سرهنگ "علی جمالوندی" در
گفت وگو با پایگاه خبری پلیس اظهار کرد :در پی
تماس های مردمی مبنی بر وقوع یک فقره غرق
شدگی در منطقه "سیاه گالل پل زال" در رودخانه
"سیمره"بالفاصلهمامورانپاسگاهانتظامیبخش
ماژین برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود :در بررسی های به عمل آمده مشخص
شدنوجوانی 19ساله برایشنابهداخلرودخانه
رفتهوبهدلیلنداشتنمهارتکافیدرفنونشنا،
غــرق شــده اســت.ایــن مقام انتظامی بیان کرد:
متاسفانه به علت عمق زیاد و شدت آب رودخانه
جسد این نوجوان کشف نشده است و تالش برای
یافتنجسدهمچنانادامهدارد.

پرونده قتلچمدانیدوباره بازشد
دیوانعالیکشورپروندهپیچیدهآرماندرقتلغزالهرابهدادگاهبازگرداند

پرونده پیچیده آرمان در قتل غزاله از دیوان
عالیکشوربهدادگاهکیفرییکاستانتهران
بازگردانده شد تا دوبــاره در شعبه  5دادگاه
کیفریاستانتهرانموردرسیدگیقرارگیرد.
  به گزارش رکنا ،رسیدگی به این پرونده از
اسفند سال  ۹۲آغاز شد و پسری  ۱۸ساله به
نام آرمان به اتهام قتل دختر مورد عالقه اش
به نام غزاله بازداشت شد .در حالی که وی به
قتل این دختر اعتراف کرد ،گفت :من و غزاله
درسفرترکیهکهبههمراهخانوادههایمانرفته
بودیم،آشناشدیم.دوستیماادامهپیداکردتا
این که غزاله تصمیمگرفت از ایران برود .من
خیلیناراحتشدموگفتمنبایداینکاررابکند
امااوقبولنکرد.ماباهمبحثکردیمومنهماو
راهلدادم.بهزمینافتادوبیهوششد.بامیله
بارفیکسچندضربهبهسرشزدم،جسدشرا
داخل چمدان گذاشتم ،به بیرون بردم و جسد
راداخلسطلزبالهانداختم.
با وجود این  ،او در جلسه رسیدگی به پرونده
خود را بی گناه دانست و گفت :غزاله وقتی
از پلههای خانهمان پایین رفــت ،همین که
خواستم در ورودی آپارتمان را ببندم ،ناگهان
صــدای جیغ اش را شنیدم ،وقتی در را باز
کردم ،دیدم او از پلهها سقوط کرده است .هر
چه صدایش زدم ،جواب نداد .ترسیده بودم با
زحمت او را به خانه بردم .از ترس پدر و مادرم
غزاله را داخل چمدان جاسازی کردم و او را از
خانهبیرونبردمتاکسیمتوجهنشودوبعدهم
جسد غزاله را در سطل زباله رها کردم».این
اظهاراتدرحالیبودکهپلیسهیچوقتموفق
بهپیداکردنجسددختر ۱۹سالهکهدوسالاز
آرمانبزرگتربود،نشد.

هر چند آرمــان از ســوی دادگـــاه به قصاص
محکوم شد و سرانجام سه ماه قبل نیز برای
اجرای حکم پای چوبه دار رفت اما پدر و مادر
غزاله به او فرصت دیگری دادند تا شاید بگوید
جسد دخترشان را کجا مخفی کرده است .اما
در همین حال وکیل آرمان با توجه به این که
جسد غزاله پیدا نشده و همچنین با طرح این
موضوعکهخانوادهغزالهچندماهبعدازماجرای
قتل دخترشان از دانشگاه برای وی مرخصی
تحصیلی گرفته بــودنــد مدعی بــی گناهی
موکلش شد ودرخواست اعاده دادرسی داد
که این موضوع از سوی قضات دیوان پذیرفته
شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه ۵
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد
تاباردیگرآرمانمحاکمهشود.
این درحالی است که پدر ومادر غزاله درباره
مــوضــوع گرفتن مرخصی تحصیلی بــرای

دخترشانگفتندباتوجهبهاینکههیچسرنخی
از جسد دخترمان پیدا نکردیم ،مانند هر پدر
ومــادری که نمیتواند مرگ فرزندش را باور
کند،امیدداشتیمشایددخترمانزندهباشدو
باهمینتصورازدانشگاهشیکترممرخصی
تحصیلی گرفتیم .ما هنوز هم بعداز شش
سال چشم انتظار یافتن سرنخی از دخترمان
هستیم .دختری که در اوج جوانی و شوق
زندگیبیرحمانهاوراکهتنهافرزندمانوتمام
امیدزندگیمانبودازماگرفتند.
پدر غزاله گفت :قبل ازعید قرار بودآرمان را
اعدام کنند اما من و همسرم یک بار دیگر به
او مهلت زندگی دادیــم فقط به این دلیل که
واقعیت را بگوید و از دخترمان نشانی به ما
بدهد .آرمان خودش در دادســرا و دادگــاه به
قتل دخترمان اعتراف کرد اما حاال می گوید
مننکشتهام.

بازداشت؛فرجامقدرتنماییشرورسابقهدارباسالحگرمدرفضایمجازی!
توکلی -شرور سابقه داری که فضای مجازی
را به محلی برای قدرت نمایی خود تبدیل کرده
بود،درحالیدستگیرشدکهباسالحگرمدرشبکه
های اجتماعی اقــدام به ایجاد رعب و وحشت
در بین مــردم می کــرد.بــه گــزارش خبرنگار ما
سرهنگ”محمود پارسا”سرپرست پلیس امنیت
عمومیاستانکرمان گفت:تیمویژهایازماموران
پلیس امنیت عمومی با رصد های اطالعاتی و
انجام تحقیقات فنی و شگردهای پلیسی ،متهم

را که با نمایش رفتارهای شرورانه خود در فضای
مجازی باعث تشویش اذهــان عمومی و تهدید
امنیت شهروندان شده بود ،شناسایی و پس از
هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی
و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کرد  :این شــرور که  ۱۱سابقه
قبلی در کارنامه سیاه خود دارد پس از تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع
قضاییقرارگرفت.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت زنی که خودرو می دزدید!
زندگی آشفته ای داشتم ،دیگر هیچ عالقهای از دوستانم مصرف قرص های مخدر دار را آغاز
بینمنوهمسرموجودنداشت،درواقعانتخاب کردم .می دانستم که پزشکان آن قرص ها را
اشتباه من و پافشاری بر این اشتباه عشقی ،برای ترک اعتیاد معتادان تجویز می کنند ولی
روزگــارم را به جایی رساند که مجبور به طالق برایآنکهتواناییکارکردنداشتهباشمبهاین
شدم .می خواستم سرنوشت خود و فرزندانم موضوعهماهمیتیندادمودومیناشتباهبزرگ
را تغییر دهم اما از چاله به چاه افتادم به گونهای زندگی ام را مرتکب شدم چرا که خیلی زود به
مصرفآنقرصهامعتادوبرایجبرانعوارض
که...
زن  40ســالــه کــه بــه اتــهــام ســرقــت خ ــودرو آن به سوی مواد مخدر کشیده شدم .دیگر من
و همدستی بــا اعــضــای یــک بــانــد حــرفــه ای هم در منجالب مواد افیونی گرفتار شده بودم
سرقت توسط نــیــروهــای تجسس کالنتری و به ناچار برای تامین هزینه های اعتیادم به
سپاد مشهد دستگیر شــده اســت ،پس از آن انجام کارهای خالف روی آوردم .آرام آرام به
که به ســواالت تخصصی افسر تجسس پاسخ پاتوقهایخالفکارانکشیدهشدم.دیگربرای
داد و راز سرقتهای خــودرو را فاش کــرد ،در تامین مواد مخدر از هیچ کار خالفی رویگردان
تشریح سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار نبودم تا این که در همین رفت و آمدها با اعضای
اجتماعی کالنتری گفت20 :ساله بــودم که یک باند سرقت خــودرو آشنا شدم و به اتفاق
عاشق «جهانگیر» شدم .او در محله ما زندگی همدیگر گروه چهار نفره ای را تشکیل دادیم.
میکردوجوانیقلدروسرکشبود.هیچکداماز امتیاز اصلی من در گروه ،داشتن گواهی نامه
اعضایخانوادهامراضیبهاینازدواجنبودنداما رانندگیبودوکمترکسیهنگامسرقتخودرو
منکهبهتیپوجذبهاودلباختهبودم،بهحرف بهمنمشکوکمیشد.
هیچ کس گوش نمی کــردم و هیچ نصیحتی پنج سال از زمــان طالقم می گذشت و من نه
را نمی شنیدم .مقابل پدر و مــادرم ایستادم و تنها از چنگ اعتیاد رها نشدم بلکه به یک دزد
فریاد زدم من بزرگ شده ام ،عقل دارم و خودم حرفه ای هم تبدیل شدم .به همراه همدستانم
میتوانمبرایآیندهامتصمیمبگیرم.اینبودکه در خیابان ها و معابر خلوت شهر پرسه می زدیم
بااصرارهایمن،پدرومادرمکوتاهآمدندومنبا و خودروهای بدون قفل فرمان و دزدگیر را به
جهانگیرازدواجکردم.اماهنوزچندماهبیشتراز راحتیسرقتمیکردیم.
ازدواجمانمیگذشتکهرازاعتیادهمسرمفاش در این میان ،همدستانم پس از فروش یا اوراق
شدامامنبهخاطرعالقهایکهبهاوداشتم،این کردن خودروها ،مبلغ ناچیزی به من می دادند
موضوع را پنهان کردم .با وجود این ،همسرم که فقط هزینه چند روز تامین مواد مخدر می
هر روز بیشتر در منجالب مواد افیونی فرو می شد.منهمکهکاریازدستمبرنمیآمدمجبور
رفت و دیگر نمی توانست مخارج زندگی من و به سکوت بودم تا این که چند روز قبل خودروی
فرزندانمراتامینکند.همزمانباافزایشبهای پرایدی را با همین شگرد سرقت کردیم ،در
مواد مخدر سنتی ،جهانگیر هم به مصرف مواد حالی که من به خاطر بیماری جسمی یکی از
مخدر صنعتی روی آورد تا به قول خودش هزینه همدستانمپشتفرماننشستهبودمورانندگی
کمتری بپردازد اما غافل از این که مواد مخدر می کردم .دو تن از همدستانم از خودرو پیاده
توهم زا روزگارش را به سوی تباهی کشاند و هر شدند و من بــرای خرید مــواد مخدر به سمت
اطــراف میدان خیام (ســپــاد) حرکت کــردم،
روزبایدموادبیشتریمصرفمیکرد.
خالصه ،در مدت کوتاهی همسرم همه چیز ناگهان مــامــوران کالنتری سپاد بــه خــودرو
را از دست داد و من هم برای آن که سرنوشت مشکوک شدند و ما را دستگیر کردند .اگرچه
فرزندانممانندپدرشاننشود،ازاوطالقگرفتم ابتدا تالش کردم تا وانمود کنم که از سرقتی
تا آن ها آینده بهتری داشته باشند ولی باز هم بــودن خــودرو اطالعی نداشتم اما خیلی زود
با مشکالت بعد از طالق دست به گریبان شدم فهمیدم ماموران تجسس حتی محل سرقت را
و باید برای تامین هزینه های زندگی کار می میدانندومنراهگریزیندارمو...
کــردم .وقتی خسته و کوفته به منزل باز می شایانذکراست،بهدستورسرگردجعفرعاملی
گشتم حوصله هیچ کاری را نداشتم به طوری (رئیسکالنتریسپاد)تالشگستردهنیروهای
که استخوان هایم زیــر بــار مشکالت در حال تجسسبرایکشفسرقتهایاحتمالیدیگر
شکستنبود.درهمینهنگاموبهپیشنهادیکی اعضایاینباندهمچنانادامهدارد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

