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آتشسوزی در ژاپن  5کشته
و  40مجروح برجا گذاشت

درحادثهآتشسوزیروزپنجشنبهگذشتهدریککارگاهساختمانیدرحومهتوکیودستکمپنجتنکشتهشدند.بهگزارشایسنا،طبقاعالم
دپارتمانآتشنشانیتوکیو،ازمیانمجروحاناینحادثهوضعیتجسمیحدود ۳۰نفروخیمگزارششدهاست.پلیستوکیواعالمکرد:درزمان
وقوعحادثهدراینکارگاهساختمانیهفتطبقه،حدود ۳۲۰کارگرمشغولکاربودندکهبهدلیلآتشگرفتنموادعایقبندی،اینحادثهرخداد.
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جنایتمسلحانهموتورسواراننقابداردرمشهد

یادداشت
سید محمد حبیبی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

آسیب شناسی انحرافات جنسی و قتل
اعدامشخصمجرمبعدازانجاماعمالشنیع،اگرچهموجب
رفع فساد از پیکر اجتماع به صورت موقت می شود و امنیت
را به جامعه بر می گرداند اما اگر برخورد ریشه ای با علل به
وجودآورندهآنصورتنگیرد،عاملمجازاتهایسخت،به
تنهاییحتیدرسطحاعدام،ازبروزوظهورجرمپیشگیریو
مشکلرابهصورتریشهایحلنخواهدکرد،بلکهشناسایی
فاکتورهایایجادکنندهوتعدیلآنهامیتوانددرجلوگیری
از رفتارهای ضد اجتماعی و رفتارهایی که منجر به قتل و
آسیب دیگران میشود ،موثر واقع شوند.البته اهمیت دادن
بهمجازاتهایبسیارسنگینبرایمتجاوزانجنسیبهویژه
بهکودکان،موضوعینیستکهبتوان کوچکتریناغماضی
درباره آن کرد ،ولی به تجربه ثابت شده است که این جنایات
هر از گاهی با وجود مجازات های سنگین اتفاق می افتد و
دور تسلسلی از جنایات جنسی ومجازات به شکل تکراری
صورت می گیرد که اگر برای حل آن فکری اساسی نشود،
بازهم باید شاهد چنین صحنه های فجیعی باشیم .شاید
مانند دو نفری که هر دو به جرم تجاوز جنسی در مأل عام
در تاریخ  97.4.31در مشهد اعدام شدند ،در اجتماع زیاد
باشند کهبهقولمعروفدمبهتلهندهندوجنایترادرخفاوبه
خاطرترسازمجازاتاعدامانجامدهند.چراکه چهبسیارند
افراد یا خدای ناخواسته کودکانی که ممکن است به آن ها
تجاوزشود،ولیبهخاطرترسازبازگوییآن،زباندرکامفرو
بستهباشندواینجنایتباچراغخاموشادامهداشتهباشد.
بسیاریازتجاوزهای جنسیریشههایدرونیوبرونیدارد
که یکی به دلیل بیماری های زیستی و ژنتیکی و اختالالت
منشی و شخصیتی است و آن دیگری از عواملی مانند فقر
فکری،فرهنگیواقتصادیسرچشمهمیگیرد.اینکه فرد
کجا به دنیا آمده ،در کدام منطقه بزرگ شده (مانند بزرگ
شدن فرد در مناطق جرم خیز) یا این که والدین او شرایط
وتوان تربیت کودک خودرا داشته اند یا نه و نقش الگوهای
تربیتی،همه میتواننددرپیدایشاینگونهشخصیتهای
منحرف بسیار موثرباشند .جای شک و تردیدی وجود ندارد
کهانگیزههایآنهابرایانجامتجاوزهایجنسیمخفیانه،
کامال طبیعی تلقی می شود زیرا از فرد منحرف انتظار عمل
همخوانباجامعه هنجار،نهتنهاغیرطبیعیکهخیلیبعید
است! مجازات اعدام به تنهایی قادر به پیشگیری از اعمال
آنهابهخاطررعبووحشتیکهایجاد میکند،نخواهدبود
واگرچهعملفردخاطیرابرایتجاوزریشهکنمیکند،اما
ریشه وسرچشمهپیدایشآن،اگرآسیبشناسیوعلتیابی
نشودهمچنانادامهخواهدداشت،چنانکهتابهحالادامه
ووجودداشتهاست.ترسازاعدامسببمیشودکهبسیاری
از این گونه افراد با احتیاط بیشتری باز هم دست به چنین
جنایتهاییبزنند.
["الزمهپیشگیریازوقوعجرم"شناختعواملموثردروقوع
جرم است و جرم پدیده ای زیستی ،روانی و اجتماعی است.
بدونشناختعواملجرمزا،نمیتوانبرنامهایهمهجانبه
برای مبارزه با آن تنظیم کرد و "اصالح مجرمان" نیز در گرو
شناختمنشآنانوبررسیعواملروانیومطالعهاحساس
و انگیزه تبهکاران برای ارتکاب جرم و کیفیت بروز اختالل
منش در آنان و چگونگی موجبات بروز انحرافات و شکست
در مسیر تکامل انسانی و شخصیت است.
امروزه دیگر نمی توان از قاضی انتظار داشت که به تطبیق
عمل مجرمانه بر ماده قانونی و تعیین کیفر اکتفا کند .او باید
شخصیت مجرم و محیط نشو و نما و تکوین شخصیت او را از
جهاتمختلفدرنظرگیردودریابدناکامیوسقوطاومولود
چه عواملی بوده است زیرا آرزوهای برآورده نشده و کام های
وازده از دوران کودکی در روان ناخودآگاه آدمی ،به تعبیر
موالنا ،به صورت "عقده" های گوناگون یا "خاردل" باقی
میماندوگاهوبیگاهبهوجوهمختلفبروزوظهورمیکندکه
نوعی از آن به عصیان و نقض مقررات اجتماعی می انجامد.
قاضی کیفری اگر پس از مطالعه این سوابق متهم ،به صدور
حکمبپردازدمیتوانگفترایاوباتوجهبهشخصیتمتهم
و میزان مسئولیت وی در ارتکاب جرم صادر شده و از فرمان
الهی تبعیت کرده است " زیرا بر کسی جز به اندازه توانش
تکلیفی نمی شود" و این قاعده متخذ از روش الهی است
که بر نفسی جزبه قدر وسع آن تکلیفی بار نفرموده است و
چون مسئولیت در برابر تکلیف است ،چنین به نظر می رسد
که طبق همین مآخذ مسئولیت کیفری در اسالم موضوعی
استنسبیونهمطلق].کینیا–روانشناسیجنایی[]43

سجادپور -شلیک گلوله از ســوی مــوتــورســواران
نقاب دار در بولوار هدایت مشهد ،مرد بنگاه دار را دچار
مرگ مغزی کرد.
به گزارش خراسان ،دوشنبه گذشته در حالی که مرد
بنگاه دار در کنار مغازه نشسته بود ،ناگهان یک دستگاه
موتورسیکلت در نزدیکی او متوقف شد .راکب و ترک
نشین نقاب دار ،با سالح شکاری به سوی مرد بنگاه دار
شلیک کردند و از محل گریختند.
مرد جوان که بر اثر اصابت گلوله به سرش به شدت
مــجــروح ش ــده بـــود ،تــوســط نــیــروهــای امــــدادی به
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت اما

دو روز بعد پزشکان معالج مرگ مغزی او را تایید کردند
و بدین ترتیب ماجرای یک جنایت مسلحانه دیگر روی
میز قاضی کاظم میرزایی گشوده شد .بررسی های
مقدماتی قاضی ویژه قتل عمد که از همان لحظات
اولیه گــزارش مرگ مغزی مصدوم حادثه آغــاز شد،
بیانگر آن بود که جنایت مسلحانه مذکور به دلیل
اختالفات قبلی رخ داده است.
بنابراین قاضی میرزایی با صدور دستورات ویژه ای ،از
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
خواست تحقیقات خود را با شیوه ای تخصصی و فنی
برای دستگیری متهمان ادامه دهند.

شلیکازبالکن،مجلسعروسیرابهخونکشید
ساجدی-مردیکهبهخاطرسروصدایزیادموسیقیدر
مراسمعروسکشان،عصبانیشدهبودپسازجروبحث
باجوانانمجلسعروسی،دستبهسالحبردوباشلیک
گلوله ،برادر عروس را راهی بیمارستان کرد .به گزارش
خراسان ،شب جمعه گذشته وقتی خــودروی حامل
عروس مقابل منزل توقف کرد ،سروصدای زیاد و بلند
بودن موسیقی خودروها ،یکی از اهالی محل را ناراحت
کــرد .او که بــاالی تــراس منزل آمــده بود از بــزرگ ترها
خواست تا سروصدا نکنند چرا که مدعی بود مادرش
بیمار است .در این هنگام پدر عروس از دیگران خواست
تاصدایموسیقیراکاهشدهندولیناگهانچندجوان

واردماجراشدندوبابیاناینکهامشببایدتفریحکنند،
خطاببههمسایهگفتند:اگرعرضهداریبیاپایین!مرد
همسایه که با شنیدن این جمالت عصبانی شده بود،
فریاد زد ،باشد پایین می آیم! ولی ناگهان لوله سالح
شکاری روی ترانس منزل چشم ها را خیره کرد و قبل از
اینکهکسیبفهمدماجراچیست،گلولهایشلیکشد
وبهبرادرعروساصابتکرد.مردمذکورپسازاینحادثه
از محل متواری شد و مجروح نیز به مرکز درمانی انتقال
یافت.گزارشخراسانحاکیاست،باورودقاضیکاظم
میرزایی به ماجرای این پرونده ،متهم فراری در منطقه
روستایگوجگیمشهددستگیروبهدادسرامعرفیشد.

«خنجرخشم»درقلب دختر3ساله
▪آغاز ماجرا

چند روز قبل« ،عبدا »...مرد  23ساله ای که
ساکن یکی از روستاهای آبادان بود ،دست
همسر و دختر سه ساله اش را گرفت و به
همراه پدرزنش ،برای سفر دو هفته ای راهی
مشهد شد تا مهمان عمه همسرش باشند.
ایــن مهمانی و میزبانی در شهرک شهید
بهشتی مشهد (معروف به محله عرب ها) با
خوشی و خوشحالی سپری می شد و قرار بود
آن ها تا دو روز آینده به خوزستان بازگردند که
ناگهان حادثه ای دلخراش ،تقدیر را به گونه
ای دیگر رقم زد و ...
▪«خنجر خشم» بر قلب دخترک

گــزارش خراسان حاکی است ،عقربه های
ساعت از نیمه شب عبور کــرده و در دقایق
اولیه بامداد پنج شنبه از پس هم می دویدند
که برخی مهمانان و اعضای خانواده میزبان،
سخن را به تفریح شبانه کشاندند .آن ها
سپس تصمیم گرفتند ساعتی را در پارک
نزدیک محله بگذرانند تا به کودکان و به
ویژه نجمه سه ساله مهمان خوش بگذرد! اما
عبدا ...با شنیدن این سخنان ساز مخالف را
کوک کرد و گفت :شب برای بچه ها خطرناک
است!بهویژهاینکهبهخاطربازیگوشینجمه
احتمال دارد حادثه ای رخ بدهد!
پدربزرگ نجمه که تا آن لحظه سکوت کرده
بود وقتی اخم های نوه هایش را دید ،رو به

داماد جوانش کرد و گفت :بچه ها که تاکنون
بیرون نرفته اند ،آن ها در خانه زندانی بودند،
بگذار بــرای ساعتی به پــارک بروند و لذت
ببرند! و ...
بنابر گزارش خراسان ،همین اظهارنظرها
لحظاتی بعد به مشاجره انجامید به طوری که
صاحبخانه (شوهر عمه همسر عبدا )...نیز
وارد ماجرا شد تا این مشاجرات خاتمه یابد.
اما گویی دست تقدیر ،سرنوشت دیگری
را برای مهمانان این خانواده رقم زده بود.
ایــن درگــیــری هــای لفظی دقایقی بعد به
کشمکش های خانوادگی کشید ولی در
اثنای این درگیری ها ناگهان عبدا ...کارد
بزرگی را برداشت و رو در روی پدرزنش
قرار گرفت.
صاحبخانه و همسرش بــرای جلوگیری از
نــزاع ،بین آن ها ایستادند .وقتی عبدا...
کارد خنجرگونه را باال برد ،صاحبخانه تیغه
آن را در هوا گرفت تا بر پیکر پدربزرگ فرود
نیاید اما در حالی که خون از دست صاحبخانه
سرازیر شده بود ،عبدا ...با خشم و عصبانیت
هولناکی کارد را کشید به طوری که تیغه کارد
کف دست صاحبخانه را برید.
عبدا ...که احساس می کرد تیغه چاقو در
جای دیگری گیر کرده است ،دوباره قدرتش
را به کار گرفت و تیغه خون آلود کارد را باال
برد .در همین حال فریادهای اعضای دیگر
خانواده ،چشم ها را متوجه نجمه سه ساله
کرد .او در حالی که خون از قلب اش فواره می
زد ،روی زمین افتاد.
پدر بزرگ هراسان نوه اش را در آغوش گرفت
و از طبقه باال به سمت راهــرو دویــد تا عزیز
دردانه اش را به بیمارستان برساند .در همین
گیر و دار عبدا ...که متوجه ماجرا شده بود ،با
چهره ای خشم آلود و درحالی که هنوز دسته

▪اعترافات متهم

«خنجر خشم» را در دست می فشرد به دنبال
پدر زنش دوید و دو ضربه کارد نیز بر پشت او
فرود آورد .اما پدر بزرگ زخمی کودک سه
ساله را رها نکرد و به بیرون از منزل دوید.
همسایگان و اهــالــی بــا دیــدن ایــن صحنه
هــولــنــاک در محل مــذکــور جمع شدند.
صاحبخانه نیز با دستان خون آلود ،بالفاصله
خودرواش را روشن کرد تا نجمه و پدربزرگ
را به بیمارستان صاحب الزمان (عج) مشهد
برساند .اما وقتی او در اورژانس بیمارستان،
دخترک را روی تخت گذاشت که دیگر نگاه
های بی فروغ نجمه به آسمان دوخته شده
بودوتنهاشکافعمیقرویقلبشخودنمایی
می کرد .کادر درمانی بیمارستان که از نجات
دخترک مأیوس بودند ،بالفاصله پیرمرد را به
اتاق درمان بردند و ...

مرکز آمار اعالم کرد :

تهران،خراسانرضویوالبرزدرصدرجرایمسرقتوسایلداخلخودرو
مرکز آمار ایران اعالم کرد  40:درصد سرقتها در کشور از
خودرو و وسایل داخلی آن است .به گزارش فارس به نقل از
مرکز آمار ایران  ،به طور کلی در سال
 ١٣٩٥به ازای هر  ١٣٦نفر ،یک
سرقت در کشور رخ داده است٤٠ .
درصد این سرقتها از لوازم خودرو
و وسایل داخل آن است که بیشترین
نوع سرقت محسوب میشود و 14
درصد از منازل بوده است.براساس
آخرین سالنامه آماری کشور ،در سال
 ٥٨٥،١٣٩٥هزار و 906فقره سرقت رخ داده که نسبت
بهپنجسالگذشته ٧،درصدافزایشیافتهاست .بیشترین
سرقتها به ترتیب در استانهای تهران با  ٣٦درصد،
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گشود و با چشمانی اشک بار پرسید :نوه ام
زنده است؟ قاضی که نمی توانست ماجرای
مرگ نجمه را فاش کند ،جواب داد :ما همه
تالشخودراانجاممیدهیم .پیرمردکهگویی
درد ضربات کارد را فراموش کرده بود و تنها به
یاد چشمان زیبای نوه اش ،امید به زندگی را
تجربه می کرد ،بریده بریده ،دامادش را عامل
اینجنایتمعرفیکردوافزود:اوضرباتکارد
را به من و دخترش زد! این درحالی بود که
صاحبخانه نیز اظهارات پیرمرد را تایید کرد و
بدین ترتیب قاضی میرزایی با صدور دستور
بازداشت مرد  23ساله ،برای ادامه تحقیقات
میدانیعازمشهرکشهیدبهشتیشد.

نرضوی ١٢بادرصد،البرزبا ٨درصد،خوزستانبا
خراسا 
 5.5درصد و اصفهان با ٥درصد بوده است .دراستانهای
البرز به ازای هر  ٦١نفر ،تهران هر
 ٦٣نفر ،خراسان رضوی هر ٩٣نفر،
سمنان هر ٩٦نفر و قم هر ١٠٢نفر،
یک سرقت در سال ١٣٩٥رخ داده
اســت که استانهای با سرقت باال
هستند و استانهای کردستان به
ازای هر  ٤٨٦نفر ،گیالن هر ٤٧٦
نفر ،همدان هر ٤٧٤نفر ،آذربایجان
غربیهر ٣٩٣نفرواستانچهارمحالوبختیاریبهازایهر
 ٣٥٦نفریکسرقترخدادهاستکهاستانهایباسرقت
کمتر،بهازاینفرجمعیت،محسوبمیشوند.

▪حضور قاضی ویژه قتل عمد

گزارشخراسانحاکیاست،همهاینصحنه
های دلخراش درحالی رخ داد که هنوز عقربه
هــای ســاعــت ،بــه یــک بــامــداد نرسیده بــود.
کارکنان بیمارستان با دیدن اثر عمیق چاقو
روی قلب دختر بچه ،بالفاصله ماجرا را به
نیروهای انتظامی اطالع دادند و بدین ترتیب
ماموران کالنتری ،قاضی ویژه قتل عمد را در
جریان ماجرا گذاشتند .با توجه به اهمیت و
حساسیتموضوع،قاضیکاظممیرزاییشبانه
درحالی عازم مرکز درمانی شد که دستورات
تلفنیرابرایحفظصحنهحادثهوازبیننرفتن
آثارجرمصادرکرد.باحضورقاضیشعبه211
دادسرایعمومیوانقالبمشهد،تحقیقاتدر
اینبارهآغازشد.پیرمردکههنوزدرحالتنیمه
بیهوشیبهسرمیبرد،بهزحمتلببهسخن

جمعیت زیــادی مقابل منزل محل حادثه
حضور داشتند .با ورود مقام قضایی به محل،
بررسی های شبانه برای کشف راز این جنایت
آغاز شد .عبدا ...که در بازجویی اولیه افتادن
فرزندش از بلندی را عامل مرگ وی معرفی
کرده بود ،وقتی به چشمان متعجب قاضی
نگریست ،فهمید که چاره ای جز بیان واقعیت
ندارد .این گونه بود که لب به اعتراف گشود و
گفت :وقتی کارد را باال بردم تا بر پیکر پدرزنم
فرود آورم ،صاحبخانه آن را گرفت که دست
اش زخمی شــد ولــی وقتی آن را کشیدم
احساسکردمتیغهآنبهلباسیاجایدیگری
گیر کرده است .آن زمان نفهمیدم که تیغه
کارد بر قلب دخترم نشسته است! اما وقتی
پدر زنم دخترم را در آغوش گرفت تا به مرکز
درمانیبرسانداوراعاملاینبدبختیدانستم
و از پشت سر ضربات کارد را به او زدم! گزارش
خراسان حاکی اســت ،بررسی های بیشتر
درباره زوایای پنهان این حادثه تلخ همچنان
از سوی قاضی میرزایی ادامه دارد.

زورگیرحرفهایباشلیکپلیسبهدامافتاد
رئیس کالنتری ۱۲۰سیدخندان ،با اشاره به دستگیری
یک زورگیر در این محدوده ،گفت :این متهم با شلیک
هوایی پلیس زمین گیر و دستگیر شد .به گزارش گروه
جامعه خبرگزاری میزان ،سرهنگ داوود زندی با اشاره
بهدستگیرییکزورگیردرمحدوده
سیدخندان گفت :با ارائــه شکایت
هایمتعددازسویشهروندانساکن
محدوده سیدخندان در خصوص
سرقتها و زورگیریهای یک سارق
با موتورسیکلت ،پروندهای در دایره
قضاییاینکالنتریتشکیلوتیمی
از ماموران تجسس برای شناسایی
و دستگیری متهم تشکیل شد .وی افزود :در بررسیها و
تحقیقات انجام شده مشخص شد که سارق مذکور یکی
از زورگیران سابقه دار این محدوده است که در پرونده

اش چندین فقره سابقه سرقت و زورگــیــری مشاهده
میشود.سرهنگزندیگفت:پاتوقومحلتردداینمتهم
شناسایی شد و با کسب دستور قضایی از دادسرای ناحیه
 4رسالت ،تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد
عمل شدند.وی افــزود :پس از چند
شبانهروزتعقیبومراقبت،درنهایت
این متهم در خیابان خواجه عبدا...
شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت
و با سرعت عمل ماموران متوقف شد
و خود را تسلیم کــرد.در بازرسی از
وسایل متهم ،چهار دستگاه گوشی
تلفن همراه و تعدادی کیف پول و
کارتهای شناسایی و بانکی مسروقه شهروندان کشف و
متهمپسازاعترافبهجرایمخوددرکالنتری،بهدادسرای
ناحیه 4رسالتمعرفیشد.

پیرمردی زنده درآتش اختالفات مالی سوزانده شد!
راز قتل پیرمرد ح ــدود  70ســالــه اهــل روســتــایــی در
شهرستان همدان که قربانی اختالفات مالی شده و زنده
زنده در یک کانکس به آتش کشیده شده بود ،پس از حدود
سه ماه کار پلیسی ،فاش و قاتل شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایرنا ،ساعت  2بامداد هفدهم فروردین امسال،
زبانه های آتش در یک خانه باغ واقع در روستایی خالی از
سکنه ،خبر از حادثه ای ناگوار داد و ساکنان مجاور یک
خانه باغ با دیدن شعله های آتش موضوع را به نهادهای
امدادی اطالع رسانی کردند.
تیم های آتش نشانی به سختی خود را به این محل سخت

گذر رساندند و آتش را خاموش کردند.
پنج روز پس از وقوع این حادثه می گذشت که ماموران
پاسگاه آبشینه در حال گشت زنی ،دوبــاره به این محل
مراجعه و استخوان های به جا مانده از یک جسد سوخته
را کشف کردند.
طبق اظهارات باغ داران ساکن در نزدیکی این روستا ،یک
پیرمرد حدود  70ساله به تنهایی در این باغ ساکن بود.با
وجود بررسی های انتظامی ،هنوز مشخص نشده بود که
جسد کشف شده متعلق به پیرمرد یاد شده است بنابراین
پرونده تحویل پلیس آگاهی شد.

اقدام به خودکشی در اهواز موجب انفجارگاز در مغازه شد
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اهــواز گفت :اقــدام به خودکشی فــردی در منطقه
فرهنگ شهر اهواز باعث انفجار یک مغازه لبنیاتی و
تخریب آن شد.
علی تراب پور چهارشنبه شب در گفت و گو با ایرنا اظهار
کرد :این شخص به دلیل نامعلوم و با قصد خودکشی
گاز را در محیط آزاد و به رغم تالش آتش نشانان برای
منصرف کردن وی  ،نیت خود را عملی کرد.
وی افــزود :بر اثر این انفجار دو نفر از آتش نشانان و
پنج نفر از شهروندان مجروح شدند که توسط دیگر
آتش نشانان از محل خارج و با آمبوالنس اورژانس به
بیمارستان منتقل شدند.

وی افــزود :تاکنون ایــن حادثه تلفاتی نداشته ولی
پنج نفر از اهالی و دو آتش نشان در این حادثه دچار
سوختگی و روانه بیمارستان شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اهــواز بیان کرد :حال یکی از آتش نشانان نامساعد
گزارش شده است.
شایانذکراستساکنانمحلازسوختگیشدیدمغازه
دار جوان  ،چند کودک و یک مرد میان سال خبر دادند.
تراب پور درباره وضعیت عامل این حادثه نیز گفت :این
فرد که قصد خودکشی داشت و در کانون حادثه انفجار
بود ،در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان طالقانی
بستری است.

عواملپلیسآگاهیبابررسیفرضیههایمختلفازجمله
اتصالی برق و سیستم گرمایشی موجود در این کانکس و
احتمال بروز آتش سوزی هنگام استراحت و خواب این
فرد مسن ،تالش خود را برای گره گشایی از راز این مرگ
آغاز کردند.
تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی ،بررسی این آتش
سوزی را عهده دار شدند تا این که خبر از قتل این فرد به
گوش رسید.رئیس پلیس آگاهی همدان در گفت و گو
با ایرنا با تایید این موضوع اظهار کرد :یکی از بستگان
مقتول به همراه فردی دیگر شب حادثه در خانه باغ حضور

...

درامتدادتاریکی

بازهمک
ودک بیگناهقربانی نزاعخانوادگی شد

سیدخلیلسجادپور-پدر 23ساله،هنگام
مشاجره با پدرزنش که به درگیری خانوادگی
انجامید ،ناگهان «خنجر خشم» را بر قلب
دختر سه ساله اش فرود آورد و بدین ترتیب،
کودکی دیگر قربانی مشاجرات و نزاع های
خانوادگی شد!
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داشتند.سرهنگ رضا زارعی افزود :اختالف مالی بین دو
طرف موجب درگیری لفظی شدید بین آن ها شد و قاتل
پس گالویز شدن با مقتول وی را زمین گیر کرد.
وی اضافه کــرد :قاتل و دوســت اش پس از خــروج ،در
کانکس را قفل و اقدام به آتش زدن باغ کردند.
رئیس پلیس آگاهی همدان بیان کرد :طبق اظهارات
قاتل ،مقتول که هنوز جان در بدن داشت ،زنده زنده داخل
کانکس سوخت.
سرهنگ زارعی بیان کرد :پرونده این فرد تکمیل شده و در
اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

کلید سیاه بختی

مرد سیلی محکمی به صورت دختر جوان نواخت و فریاد
زد این بود پاسخ محبت های من؟ چرا با آبرو و اعتبارم بازی
می کنی؟ چرا خودت را بازیچه جوان هوسران قرار دادی!
شب تا صبح کوچه و خیابان ها را جارو می کنم که لقمه
نان حاللی بر سر سفره بگذارم اما امروز باید برای بیرون
کشیدن تو از دره تباهی دست به دامان پلیس شوم و ...
مرد میان سال که دیگر اشک از چشمانش سرازیر شده
بود ،با بیان این که همه سیاه بختی های دخترم از همین
شبکه هــای اجتماعی آغــاز شد به کارشناس اجتماعی
کالنتری سناباد مشهد گفت :سال های جوانی ام را در یکی
از روستاهای قوچان گذراندم و همان جا نیز ازدواج کردم
اما وقتی مشکالت روزگار مانند خیلی از روستاییان دیگر بر
سر ما نیز سایه انداخت دست دختر و پسر کوچکم را گرفتم و
راهیمشهدشدم.اگرچهبهخاطرمهاجرتناخواستهسختی
های زیادی را تحمل می کردم اما باالخره با یافتن کاری در
شهرداریزندگیامرویریلافتاد.باوجوداینهمسرمنیزبه
عنوانکارگرخدماتیدریکیازرستورانهایمشهدمشغول
کار شد تا هرچه زودتر آشیانه دیگری بسازیم و فرزندانمان را
بزرگکنیم.دراینشرایطبودکهیکیازشاگردانرستورانی
کههمسرمدرآنکارمیکردبهخواستگاریدختر 14ساله
امآمدوآنهابهطورغیررسمیبهعقدیکدیگردرآمدند.هنوز
یک سال از این ماجرا نگذشته بود که دامادم گوشی تلفن
هوشمندی را به «طاهره» هدیه داد ،غافل از این که همین
هدیهعاشقانهکلیدسیاهبختیهایدخترمخواهدشد.ازآن
روز به بعد طاهره مدام در شبکه های اجتماعی سیر می کرد
و من هم هیچ اطالعی از عمق این فاجعه نداشتم .مدتی بعد
دخترم گفت که عالقه ای به همسرش ندارد و خیلی راحت
از او جدا شد .از آن روز به بعد در حالی که به طاهره مشکوک
شدهبودمسعیمیکردمحرکاتورفتوآمدهایاورازیرنظر
بگیرمولیبهخاطراینکهشبکاربودمصبحهامیخوابیدم
واونیزازهمینموضوعبرایقرارگذاشتنباجوانناشناسی
سوء استفاده می کرد که با او در شبکه های اجتماعی آشنا
شده بود .توهم و دوگانگی در رفتارهای دخترم موج می زد
و او در حالی نام هایی مانند برگ ،گل و ماری جوانا را بر زبان
میراندکهمنچیزیدربارهآنهانمیدانستمتااینکهاورا
هنگاممصرفشیشهدیدموتازهفهمیدمآنکلماتنامبرخی
موادافیونیاستبههمیندلیلوقتبیشتریگذاشتمتااین
کهمتوجهشدمطاهرهباپسریاهلتبریزارتباطداردونهتنها
از دخترم سوء استفاده می کند بلکه او را با مواد مخدر آشنا
کردهاستوطاهرهنیزهمهپولیراکهازفروشندگیدرمغازه
پوشاکبهدستمیآوردتقدیمآنپسرمیکند.اینگونهبود
کهوقتیبهبهانهخریدشارژازخانهبیرونرفتمنهمتعقیب
اشکردموهنگاممالقاتباآنجوانناشناسبهپلیسزنگ
زدم .این جا بود که دنیا روی سرم خراب شد و تازه فهمیدم
دخترمبهخاطرهمینجوانمعتادازهمسرشطالقگرفته
و اکنون با از دست دادن همه هستی اش مورد سوء استفاده
این جوان قرار گرفته است .شایان ذکر است ،هنگامی که به
دستور قاضی حلقه های قانون بر دستان دختر و پسر جوان
گره خــورد ،مادر دختر خود را به پای همسرش انداخت و
التماسمیکردتا دخترشراهیزنداننشودو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اخبار
 3نفر در شعله های آتش تصادف سوختند
سانحه رانندگی در جاده کشت و صنعت کارون از توابع
شهرستان شوشتر در استان خوزستان سه کشته برجای
گذاشت.به گزارش ایرنا به نقل از مرکز مدیریت حوادث
و فوریت های پزشکی خوزستان این سانحه رانندگی
در ساعت  15:55روز پنج شنبه در برخورد دو دستگاه
خودروی پژو  405و تندر  90رخ داد.بر اساس این گزارش
در این حادثه که سبب آتش گرفتن خودروها شد  ،سه تن
جان باختند.علت این سانحه رانندگی توسط کارشناسان
راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است.

کشف محموله 700كیلویی تریاک در کرمان
توکلی -پلیس كرمان قاچاقچیان  را  در انتقال 700
كیلو گرم مواد مخدر ناكام گذاشت .فرمانده انتظامی
استان كرمان گفت :ماموران پلیس امنیت  این استان
با انجام   اقدامات اطالعاتی ،از انتقال یك محموله مواد
مخدر از شــرق به عمق كشور با خبرشدند .به گــزارش
خبرنگارما  سرداربنی اسدی فرافزود :پلیس با پی جویی
اقدامات خود و رد زنی سوداگران مرگ ،به محض ورود این
كاروان به  جغرافیای استان كرمان ،محل توقف آن ها را در
شرق استان شناسایی كرد.وی خاطرنشان کرد :ماموران
پلیس استان با همكاری پلیس بم و تــكــاوران قرارگاه
عملیاتی ابوذر  ،با هماهنگی مقام قضایی ،در یك عملیات
منسجم ،ضمن محاصره محل حضور قاچاقچیان ،هرگونه
تحرك را از آن ها سلب كردند.
وی اظهار کرد :در این عملیات ضربتی ،پنج  سوداگر مرگ
دستگیر و چهاردستگاه خودرو توقیف شد .وی یادآورشد:
ماموران در بازرسی از خودروهای قاچاقچیان 700 ،
كیلوگرم  تریاك کشف کردند.

داماد عروس را در شب ازدواج خفه کرد

پایان قدرت نمایی "ممدخانها"  
توکلی -دو عضو  یک باند شرارت كه اقدام به ناامنی
و اخــال در آرامــش عمومی می كردند ،در عملیات
ضربتیپلیسامنیت   سیرجان  دستگیرشدند.فرمانده
انتظامی شهرستان سیرجان اظهارکرد :در پی  کار
اطالعاتی پلیس ،مشخص شد افرادی با انتخاب اسم
مستعار " ممد خان" با رفتار خود احساس ناامنی برای
شهروندان ایجاد می كنند كه بالفاصله اقدامات پلیس
برایبررسیموضوعدردستوركارقرارگرفت .بهگزارش
خبرنگارما سرهنگ "  ایران نژاد" افزود :در تحقیقات
اولیهمشخصشداینافرادباقدرتنماییتوسطسالح
سرد برای مردم  ایجاد مزاحمت می کنند كه با توجه به
اهمیت موضوع ،شناسایی آن ها  در دستور كار پلیس

قرار گرفت .وی بیان کرد :با انجام اقدامات اطالعاتی
و اشرافیت پلیس بر موضوع  ،اطالعات دو نفر از اراذل
و اوبــاش  ،در استان های همجوار به دست آمــد .وی
تصریح كرد :پس از  شناسایی این متهمان   ،اقداماتی
از جمله    هماهنگی مقام  قضایی و حضور نیروهای
تخصصیبرایدستگیریاینافراددرصحنهاندیشیده
شد وسرانجام این دو متهم  در عملیات ضربتی پلیس
امنیت  دستگیرشدند .وی   سوابقمتعددمتهمانرا   از
جملهقدرتنماییباسالحسرد،اخاللدرنظمعمومی،
نزاع،زورگیری،ایجادرعبووحشتدربینمردموحمل
سالحسردذکرکرد وافزود :دستگیری  آنهاخرسندی
مردمواهالیمحالترابهدنبالداشتهاست.

فروردین گذشته انتشار فیلمی از جسد یک عروس که هنوز
لباسجشنازدواجشرابهتنداشت،همهرامتاثرکرد.شوهر
جنایتکارکهعروسراخفهکردهوبعدازفراردرمنطقهیعقوب
آباد پاکستان به دام افتاده بود ،از سوی دادگاه به تحمل 15
سال زندان محکوم شده است .این داماد 28ساله که پاکشا
نام دارد ،در شب عروسی و بعد از آن که تنها شدند ،عروس را
خفهکردومدعیشدکهعروسباپسرعمویشارتباطداشته
است.ویدردادگاهبه 15سالزندانمحکومشد.
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