حوادث

سه شنبه  1۷فروردین 1400
 2۳شعبان .144۲شماره 2062۸

رسنخیکهدرجلسهدادگاهازکالفرسدرگمبیرونکشیدهشد

معمای بیهوشی در صحنه قتل مهمان تهرانی!

خبر

شهادتنخستینپلیس
در سال 1400
«محمدحسین دهقانی» مأمور پلیس افتخاری
شیراز ،عنوان اولین شهید پلیس در سال ۱۴۰۰
را به خود اختصاص داد.
به گــزارش فــارس ،دوازدهــم فروردین امسال
ماموران کالنتری  ۱۸شیراز هنگام گشتزنی و
تامین امنیت شهر به یک دستگاه موتورسیکلت
مشکوک شدند و در حین بررسی ،توسط یک
خــودروی قاچاقچی مــورد حمله قــرار گرفتند
و محمدحسین دهقانی پلیس افتخاری که با
ماموران گشت در حال همکاری بود مصدوم و به
بیمارستان منتقل شد.
با تالش ماموران ،راننده خودروی مذکور ساعتی
بعد دستگیر و در بازرسی از منزل متهم مشروبات
و آالت و ادوات ساخت مشروب کشف و ضبط
پلیس افتخاری «محمدحسین دهقانی» که در
بیمارستان بستری شده بود یک شنبه گذشته
بر اثر شدت جراحت های وارد شده به شهادت
رسید و اعضای پیکر مطهرش به بیماران نیازمند
اهدا شد.

کوتاه از حوادث
*میزان /سرهنگ احسان مومنی  رئیس اداره
تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد
شدید سواری  ۲۰۶با موتورسیکلت در بزرگراه
همت و فوت راکب و سرنشین این موتورسیکلت
طی یک شنبه شب گذشته خبر داد.
*ایرنا /سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی
سیستان و بلوچستان گفت :در پی بیش از ۸۸
عملیات ضربتی و مقتدرانه برخورد و مقابله
با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر در ایام
نوروز امسال در استان  ۶تن مواد مخدر کشف
شد.
*باشگاه خبرنگاران جوان /سرهنگ کارآگاه
علی کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی
از دستگیری و انهدام باند سه نفره سارقان منزل
و کشف سرقت یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریالی
خبر داد.
*مهر /محمد پور شمس رئیس پلیس راه استان
مرکزی گفت :در حادثه واژگونی یک دستگاه
خودروی سواری پراید در اتوبان ساوه – همدان
طی روز یک شنبه ،یکی از سرنشینان خودرو
در همان لحظه فــوت کــرد و پنج نفر دیگر از
سرنشینان خودرو مجروح شدند.

باز کردم خودم را روی تخت بیمارستان دیدم و
دیگرچیزیبهخاطرندارم!
گزارشخراسانحاکیاستدرحالیکهشهود
و برخی از اهالی « ،اکبر -ح» را به عنوان ضارب
رضــا (مقتول  35ساله) معرفی می کردند،
تحقیقات در این باره ادامه یافت .بررسی های
کارآگاهاندرمیانانکارهایمتهم،بیانگرآنبود
کهاکبر(متهمبهقتل)ازچندسالقبلباجوانی
به نام «امیر» کینه و کدورتی عمیق داشت و به
دنبالاوبودتابهایناختالفقدیمیدامنبزند!
ماجرای این اختالف به زمانی باز می گشت که
«امیر»بهخاطرشلیکازسالحشکاریبهسوی
بــرادر «اکبر» حــدود چهار سال را در زنــدان به
سر برد اما بعد از آزادی باز هم این اختالفات در
فضاهای مجازی و حقیقی ادامه یافت و شدت
گرفت به گونه ای که کتک کاری هایی نیز بین
آن ها شروع شد .در این اثنا امیر و اکبر دوست
مشترکیبهنامسعیدداشتندکهدرخیابانآیت
ا ...عبادی سکونت داشت و آن ها به منزل وی
رفت و آمد می کردند این ماجرا ادامه داشت تا
این که بامداد سی ام اردیبهشت ،اکبر از طریق
دوستانش متوجه شد که امیر به منزل دوست
مشترکشان رفته است به همین دلیل سوار بر
موتورسیکلت به طرف منزل سعید حرکت کرد
و سرکوچه منتظر ایستاد .از سوی دیگر امیر
که در منزل سعید به دلیل مصرف قرص حال
مناسبینداشتازصاحبخانه(سعید)خواستتا
باعمویش(مهدی)کهدرهماننزدیکیزندگی
میکردتماسبگیردوازاوبخواهدتابرایبردن
اوبهدرمانگاهبهآنجابرود!بهگزارشخراسان،
در پی تماس سعید ،بالفاصله مهدی (عموی
امیر) به همراه خواهرزاده اش (رضــا-ر) که از
حدودیکهفتهقبلازتهرانبهمشهدسفرکرده
و مهمان او بود به صورت پیاده به طرف منزل
سعید به راه افتادند اما «مهدی» نشانی دقیق
منزل سعید را نمی دانست و تشخیص نمی داد
کهزنگکداممنزلرادرآنکوچهبهصدادرآورد
به همین دلیل با صدای بلند نام «امیر» را فریاد
زد! اکبر که کنار موتورسیکلت نشسته بود با

متهم پروندهدرحال تشریح صحنهجنایت

عکس از خراسان

سیدخلیل سجادپور -قضات شعبه ششم
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در آخرین
جلسه رسیدگی به یک پرونده جنایی ،سرنخ
معمای بیهوشی متهم به قتل در صحنه جنایت
را از میان کالف سردرگم ادعاهای وی بیرون
کشیدند و او را با کوله باری از انکارهای نخ نما
به قصاص نفس محکوم کــردنــد .به گــزارش
اختصاصی خراسان ،ساعات اولیه بامداد سی
ام اردیبهشت سال  1398بود که فریادهای
وحشتناکودلخراشدرخیابانآیتا...عبادی
،62وقوعحادثهایهولناکرابهرخکشید.
درحالی که نزاعی مرگبار با شمشیر و چاقو،
خوابراازچشماناهالیمحلربودهبود،افراد
دیگری نیز با در دست داشتن سالح سرد وارد
ایندرگیریخونینشدند.درهمینحالچند
نفر زخمی و خون آلود به کف خیابان افتادند
و جوان  35ساله ای به نام «رضا -ر» نیز بر اثر
اصابتضرباتچاقوبهقتلرسید.
دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد در
زمان حادثهوکارآگاهانپلیسآگاهی خراسان
رضوی در محل وقوع جنایت ،سرنخ هایی از
جوان  34ساله ای به نام «اکبر -ح» به دست
آمد که بررسی ها نشان می داد عامل اصلی این
جنایت وحشتناک است! بنابراین متهم مذکور
که خود نیز بر اثر اصابت چاقو در بیمارستان
بستری بــود ،پس از بهبودی نسبی به پلیس
آگاهی هدایت شد و به این ترتیب همه ابعاد این
جنایتهولناکدرحالیموردبررسیهایویژه
قرار گرفت که متهم به قتل با انکار جنایت به
تشریحصحنهایباورنکردنیپرداخت.اوگفت:
ساعت حدود 2بامداد سی ام اردیبهشت درماه
رمضان به کله پزی رفتم و سیرابی خوردم .بعد
از آن با موتورسیکلت به طرف منزلم در حرکت
بودم که به طور اتفاقی سرکوچه منزل سعید
(محلنزاع)موتورسیکلتمدچارنقصفنیشد.
در آن هنگام که مشغول تعمیر موتورسیکلت
بودم ناگهان چند نفر با چاقو روی سرم ریختند
و مرا به قصد زورگیری به حدی زدند که بیهوش
شدم و دیگر چیزی نفهمیدم! وقتی چشمانم را

شنیدن این نام به طرف آن دو نفر رفت و گفت:
شما چه کاره امیر هستید؟ وقتی فهمید که آن
دو نفر از بستگان «امیر» هستند ناگهان خشم
سراپای وجودش را فراگرفت و این گونه نزاعی
خونیندرمحلآغازشد«.امیر»همباشنیدنسر
و صداها ،شمشیرش را برداشت و تلوتلو خوران
از پله ها پایین آمد و با اکبر درگیر شد .از سوی
دیگرسعیدوهمسرشنیزدرحالیازخانهبیرون
آمدند که همه افراد در این نزاع مرگبار شبانه

مجروحشدهبودند!سعیدوهمسرشتالشمی
کردندتامهاجمانراازهمجداکنندامابرخیاز
آنهاباسر و وضعیخونآلودکفخیابانافتاده
بودند .در این هنگام «مهدی» (عموی امیر) با
پسرش تماس گرفت تا با موتورسیکلت به محل
نزاع بیاید و آن ها را به بیمارستان برساند اما
وقتیاوباموتورسیکلتبهصحنهحادثهرسیدباز
هم«اکبر»ضرباتیرابرپیکر«امیر»فرودآوردکه
در حال سوار شدن به موتورسیکلت بود .حدود
نیم ساعت بعد برادر «اکبر» هم به صحنه حادثه
رسید و او را با خودروی پراید به بیمارستان امام
رضا(ع) رساند .در این گیر و دار« ،رضا» (جوان
 35ساله تهرانی) که به دلیل شدت خون ریزی
نمی توانست تعادل خود را روی موتورسیکلت
حفظکند،باآمبوالنساورژانسبهمرکزدرمانی

منتقلشدولیدوروزبعدبراثرعوارضناشیاز
اصابتچاقوجانسپرد!بنابرگزارشخراسان،
با به دست آمــدن این اطالعات و جمع آوری
اسناد و مــدارک و همچنین بازسازی صحنه
قتل ،این پرونده جنایی به دادگاه کیفری یک
خراسانرضویارسالشدوباتوجهبهاهمیتو
حساسیتآندرشعبهششمتوسطقضاتزبده
دادگاهکیفرییکموردرسیدگیقرارگرفت.
بهگزارشخراسان،قضاتشعبهششمدرحالی
جلسات محاکمه متهم به قتل به ریاست قاضی
شاکری را آغاز کردند که او همچنان به انکار نخ
نمای این جنایت وحشتناک اصرار داشت ولی
قضات دادگاه با طمانینه خاصی به اظهارات او
گوش می دادند تا این که باالخره متهم در میان
دایره سواالت پیچیده و تخصصی مستشاران
دادگاهزانوزدوبابهتوحیرتبهسواالتیپاسخ
داد که معمای بیهوشی در صحنه جنایت را به
فراموشیسپرد.
اوکهدرابتدایجلسهمحاکمهادعامیکردشما
مرامتهمکردهایدوبایددلیلبیاوریدکهمنقاتل
هستم! این گونه به سواالت پاسخ داد :آیا شما
به مرحوم («رضا-ر») چاقو نزدید؟ خیر من
چاقونداشتم!
شما هنگام قتل آن جا بودید؟ بله! آن ها به
سرم ریختند ساعت  2بامداد بود از پشت به من
ضربهزدند(مهدی،امیر،اویسودونفرکهچفیه
داشتند)باشمشیروچاقووقمهمرازدندکهروی
زمینافتادم!
ســاعــت  2:30بــامــداد در آن جــا چــه می
کردید؟ سر چهارراه گاز به یک کله پزی رفتم تا
سیرابیبخورم!مسیرهرشبمناست!
ولی شما در حال حرکت نبودی؟ خیرموتورم
خرابشد،نشستهبودم!
وقتی به تو حمله شد از خودت دفاع نکردی؟
نه!فرصتدفاعنداشتم!
قبال با خانواده "ک" مشکل داشتی؟ نه!فقط
با «امیر» اختالف داشتم چون در اینستاگرام
عکسمیگذاشتوفحاشیمیکرد!
با سعید هم مشکل داری؟ نه!

ولــی او دســت تو چاقو را دیــده اســت؟ به
شهادت او اعتمادی نیست! خیلی ها شهادت
میدهند!
چه کسی شما را به بیمارستان برد؟ «سعید»
بهبرادرمزنگزدهبودکهمسعود(برادرم)مرابه
بیمارستانرساند!
مگر شما با ضربه به سر بیهوش نشده بودی؟
خیر! فکر کنم من زنگ زدم به سعید که قرار بود
وسیله ای برایش ببرم که در نزدیکی منزلش
موتورمخرابشد!
بــازســازی صحنه قتل دقیقا همان جایی
بود که شما را زدند؟ بله! من خودم محل را به
بازپرسویژهقتلعمدنشاندادم!
مرحوم «رضا» هم دقیقا در همان جا چاقو
خورده است؟ مناطالعیندارم!
«مهدی» (عموی امیر) نیز در جلسه دادگــاه و
در پاسخ به سواالت قاضی «هادی دنیادیده»
(مستشارشعبهششم)گفت:وقتیسعیدبامن
تماس گرفت که امیر حال مناسبی نــدارد به
همراه خواهرزاده ام (مقتول) پیاده به خیابان
آیتا...عبادی 62رفتیمکهدرکوچهنام«امیر»
راصدازدم!هنگامیکهجوانموتورسوار(اکبر)
متوجه شد که از بستگان امیر هستیم با فریاد
گفت :امشب آمــده ام یا بکشم یا کشته شوم!
زمانی هم که قمه کشید من دست او را گرفتم و
گفتم صبر کن! بابا تو اصال مرا می شناسی؟ که
توجهنکردودرگیریشروعشد.
گزارشخراسانحاکیاست،درحالیکهمتهم
بابیان«منبیگناهم!»بهانکاراینجنایتادامه
می داد ،قضات دادگاه با توجه به اقاریر متهم در
مراحلدادرسیکهاعترافکردهبودبرایدفاع
از خودم به «امیر» چاقو زدم! و همچنین تعارض
های زیاد در جلسات دادگــاه ،جرم او را محرز
دانستند و با توجه به محتویات پرونده و اسناد و
مدارک موجود ،رای به قصاص نفس ،پرداخت
دیه و تحمل زنــدان دادنــد .براساس گزارش
خراسان ،این رای که به امضای قضات شعبه
ششمدادگاهکیفرییکخراسانرضویرسیده
قابلفرجامخواهیدردیوانعالیکشوراست.

شلیکهای مرگبار قاتل شیشهای به  8نفر
مرد  50ساله پس از کشتن  8نفر ،خودکشی کرد

فرد معتاد به شیشه صبح دیروز بعد از قتل
هشت نفر از بستگان خود ،به زندگی خود
نیز پایان داد.
فرماندار اهواز دیروز در گفت و گو با ایرنا در
این باره اظهار کرد :مردی به دلیل اختالف
خانوادگی صبح دیروز با استفاده از اسلحه
هشت نفر از بستگان خود را به قتل رساند و
سپس به زندگی خود نیز پایان داد.
جمال عالمی نیسی افــزود :یک مرد ۵۰
ساله که سابقه اعتیاد به شیشه و سابقه
کیفری داشته ،در ساعت  ۶:۴۰صبح دیروز
در ابتدا چهار نفر از اعضای خانواده همسر
اول خــود را با اسلحه جنگی در اهواز به
قتل رساند.

وی ادامــه داد:
ایـــــــن شــخــص
ســــــپــــــس بـــه
شـــهـــرســـتـــان
کــــارون رفـــت و
در آن ج ــا نیز
چهار نفر دیگر
شاملپدرومادر
همسر دوم خود
و نیز فرزندش
و بــــــــرادرزاده
همسر دومش را با اسلحه به قتل رساند و
بعد از اقدام به قتل خودکشی کرد.
فرماندار اهــواز گفت :بر اســاس گــزارش

سروان قالبی بهقالبپلیس افتاد
توکلی /فرد سابقه داری که با جعل عنوان
ماموران پلیس ،اقدام به اخاذی می کرد،
در عملیات نیروهای پایگاه اطــاعــات و
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی کرمان
،شناساییودستگیرشد .به گزارشخراسان
 ،به دنبال دریافت اخباری مبنی بر این که
شخصی خــود را بــه عــنــوان مــامــور معرفی
کــرده و با مراجعه به برخی افــراد از آن ها
مبالغی را اخاذی می کند ،بررسی موضوع
در دستور کــار پلیس کرمان قــرار گرفت.
باتوجهبه تحتتعقیببودناینمتهمازسوی
پلیس زرند ،ماموران پایگاه اطالعات و امنیت
عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان
کرمان با انجام اقدامات اطالعاتی سرنخ
هایی از یک متهم سابقه دار به دست آوردند
و در ادامه ،این متهم را هنگام ارتکاب جرم
و با لباس نظامی به دام انداختند .فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت:
با انتقال متهم به مقر انتظامی ،در تحقیقات

تکمیلی از او مشخص شد که وی تاکنون
بیش از  ۱۰بار با استفاده از عنوان مامور
پلیس در شهر کرمان و شهرستان های تابعه
مبالغی را از شهروندان اخاذی کرده است
که تحقیقات برای شناسایی مال باختگان
ادامه دارد .سرهنگ "مهدی پورامینایی"در
پایان با اشاره به تحویل این متهم  ۳۵ساله
با مدرک تحصیلی دیپلم به مرجع قضایی
تاکید کــرد  :درصــورتــی که افــرادی خــود را
مامور سازمان های نظامی یا انتظامی معرفی
کردند و تقاضای بازرسی از شما یا منزلتان
را داشتند حتما از آن ها کــارت شناسایی
درخواست کنید و از مامور بودن آن ها مطمئن
شوید و به صرف داشتن تجهیزات پلیسی که
چه بسا قالبی است فریب نخورید؛ سارقان
مامورنما به دلیل تجربه مجرمانه و با استفاده
از تجهیزات قالبی از سهل انگاری ،غفلت و
نبود مهارت شهروندان در تشخیص ماموران
واقعی از افراد متقلب ،سوء استفاده می کنند.

تصادف  ۲پراید  ۴کشته برجا گذاشت
تصادف رخ به رخ دو دستگاه خودروی سواری
پراید در محور حمیدیه به اهواز ،چهار کشته و
دو مصدوم برجا گذاشت.
بــه گـــزارش مــهــر ،روز گذشته دو دستگاه
خــودروی سواری پراید در محور حمیدیه به

اهواز جنب پادگان فرجوانی با هم برخورد
کردند که متأسفانه در این سانحه رانندگی
چهار نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از
دست دادند .این سانحه رانندگی دو مصدوم
بدحال هم داشته است.

ه ــای دریــافــتــی
عــــاوه ب ــر قتل
هشت نفر در این
حــادثــه ،ســه نفر
از بستگان این
خــانــوادههــا نیز
زخمی شدهاند.
وی افــزود :قاتل
پـــیـــش از ایـــن
سابقه کیفری و
حبس داشــتــه و
بر اســاس تحقیقات محلی از نزدیکان او،
مشخص شده که به مواد مخدر شیشه نیز
اعتیاد داشته است.

عالمی نیسی با اشاره به تاثیر مصرف مواد
مخدر در وقــوع حادثه قتل هشت نفر در
اهواز ،ادامه داد :کشف وسیله مصرف ماده
مخدر شیشه (پایپ) در لباس قاتل ،نشان
میدهد که مصرف مواد مخدر از عوامل موثر
در ارتکاب این جنایت بوده است.
وی خــاطــرنــشــان کـــرد :پلیس اســلــحــه و
خــودروی استفاده شده در این جنایت را
کشف و ضبط کرده و تحقیقات در این زمینه
ادامه دارد.
وی همچنین شایعه آزادی قاتل از زندان در
روز یک شنبه گذشته را رد کرد و گفت :از
همسر اول و دوم این شخص هنوز اطالعی
در دست نیست.

در تعطیالت نوروز امسال اتفاق افتاد

 ۵۸کشته و ۵۸۴زخمی در حوادث و تصادفات
رانندگیکرمان
کرمانی /فرمانده انتظامی استان کرمان
گفت :با وجــود طــرح ها و تدابیر انتظامی و
ترافیکیمضاعفیکهدرایامنوروز امسالاجرا
شد،شاهدافزایشحوادثوتلفاترانندگیدر
ایام نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته
بودیم .به گزارش خراسان ،سردار"عبدالرضا
ناظری" افــزود :یکی از بــزرگ ترین دغدغه
هایپلیس،موضوعحوادثوسوانحرانندگی
است که البته رتبه استان کرمان طی سال
گذشته با تالش های انجام گرفته به جایگاه
بسیار خــوبــی در ح ــوزه کــاهــش تصادفات
و تلفات رســیــد امــا طــی نـــوروز بــا وضعیت
متفاوت و دور از انتظاری مــواجــه شدیم.
ویبااشارهبهاستقرار ۲۸ایستگاهنوروزیدر
نقاط مختلف استان کرمان ادامه داد :در ایام

نوروز ۱۴۰۰باافزایشآمارحوادثرانندگیو
تلفات روبه رو بودیم که در پی وقوع حدود هزار
و  ۲۰۰فقره تصادف رانندگی ،متاسفانه ۵۸
نفر جان باختند و۵۸۴نفر نیز مجروح شدند.
سردار ناظری با اشاره به استمرار طرح های
ترافیکی در سال  1400گفت :پلیس بنا به
دغدغههمیشگیخوددرحوزهتصادفات،طی
ایامنوروزامسالدرمجموعبیشازششهزارو
 ۱۰۰نیرورادرطرحنوروزیبهکارگیریکردو
حدود۹هزارو ۵۳۰فقرهاعمالقانونمرتبطبا
محدودیتترددهایشبانهنیزرقمخوردکهجا
داردیکباردیگربررعایتتماموکمالمقررات
رانندگی تاکید کنیم تا ان شاء ا ...هیچ گاه
شاهد وقوع حادثه برای خود ،خانواده و دیگر
هموطنانماننباشیم.

یککشتهو 23مجروحدرتصادفوانتحاملاتباعخارجیغیرمجاز
رئیس مرکز اورژانـــس پیش بیمارستانی
دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی زاهــــدان گفت:
واژگونی وانت حامل اتباع بیگان ه غیرمجاز در
راه ارتباطی سراوان یک کشته و  ۲۳مجروح
برجا گذاشت .دکتر فریبرز راشدی دیروز در
گفتوگوباایرناافزود:اینحادثهظهردوشنبه

در محور سراوان به کوهک اتفاق افتاد و شدت
حادثه به حدی بود که یک نفر از سرنشینان
در دم جان باخت و  ۲۳نفر نیز مجروح شدند.
وی ادامه داد ۲۳ :مصدوم این حادثه با شش
دستگاهآمبوالنسبهبیمارستانرازیسراوان
منتقلشدند.
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آرشکمانگیراسلحهبهدستشد
زمانی که پدرم نام مرا «آرش» گذاشت خیلی آرزو
داشت تا همانند آرش کمان گیر افسانه ای ،مردی
قوی و با قدرت شوم اما سرنوشتم به گونه ای رقم
خوردکه...
جوان  28ساله ای که قبل از تیراندازی و احتمال
وقوع یک جنایت هولناک و با هوشیاری نیروهای
کالنتریقاسمآبادمشهددرچنگقانونگرفتارشده
است و آثار خودزنی های وحشتناک در همه نقاط
بدنش خودنمایی می کند ،با غروری توأم با ترس از
مجازات در تشریح سرگذشت خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری گفت :از همان دوران کودکی
همواره پدرم در کنار گوشم زمزمه می کرد که آرش
منمردیقویوجوانمردخواهدشد.بههمیندلیل
همهاعضایخانوادهامتوجهعجیبیبهمنداشتند.
من تک پسر خانواده بودم و سه خواهر بزرگترم نیز
همواره در خدمت من بودند .پــدرم کارگر ساده
کارخانهبودوبازحمتکشینانیحاللبرسرسفره
ما می گذاشت اما آن قدر به من اهمیت می داد و به
خواستههایمتوجهمیکردکهبهطورغریزیجوانی
زورگو و پرتوقع بار آمدم .دیگر هیچ کدام از اعضای
خانواده ام حق مخالفت با مرا نداشتند .خالصه
این زورگویی ها و قدرت نمایی ها به کوچه و خیابان
و مدرسه کشید به طوری که وقتی می دیدم اهالی
محل یا شاگردان مدرسه از من می ترسند و حالت
وحشت در چهره آن ها نمایان می شود ،احساس
غرورعجیبیبهمندستمیدادومنبرایآنکهبه
دیگرانثابتکنمازچیزینمیترسم،باچاقودست
و بازو و شکم خودم را خراش می دادم تا جاری شدن
خون های زیاد موجب احساس ترس در دیگران
شود .با وجود این در کالس اول دبیرستان ترک
تحصیلکردموبهخدمتسربازیهمنرفتم.آنزمان
در زاهدان سکونت داشتیم و من بیشتر اوقاتم را با
دوستانیشبیهخودممیگذراندم.آنقدررفتارهای
خطرناک و شرورانه من زیاد شده بود که دیگر پدرم
نمی توانست در کوچه و خیابان سرش را باال بگیرد.
کاربهجاییرسیدکهپدرمبهناچارلوازمزندگیاش
راجمعکردوبهمشهدمهاجرتکردیمتاازسرزنش
های همسایگان و اهالی محل رهایی یابد .هر سه
خواهرم که ازدواج کرده بودند در زاهدان ماندند
و من و پدر و مادرم در یک منزل اجاره ای در بولوار
صیادشیرازی ساکن شدیم چرا که بیشتر بستگان
پدرم در همین منطقه زندگی می کردند .من هم
کهدرمشهددوستینداشتمبیشتراوقاترادرکنار
پسرعموهایم می گذراندم تا این که شنیدم یکی از
پسرعموهایمبادوستانشدرمنطقهقاسمآبادمشهد
درگیرشدهاستوآنهاپسرعمویمراکتکزدهاند.
اینبودکهبااصرارمنشمارهپالکخودرویپرایدرا
تغییر دادیم و اسلحه به دست داخل خودرو نشستم
تا به همراه پسرعموهای دیگرم به قاسم آباد برویم و
زهرچشمحسابیازدوستانپسرعمویمبگیرمکهاو
راکتکزدهبودند،امادراطرافمیدانامامعلی(ع)
ماموران کالنتری به خــودرو مشکوک شدند و به
بازرسیخودروپرداختند.درهمینحالباپیداشدن
اسلحهکهزیرصندلیانداختهبودمودوقبضهقمهکه
برای دعوا برداشته بودم مرا نیز مورد بازرسی بدنی
قراردادندکهفشنگوپوکهازداخلجیبمکشفشد
وبههمین دلیلمارابهکالنتریانتقالدادند.شاید
اگرپلیسبهمامشکوکنمیشدامروزمندرجایگاه
قاتلنشستهبودمو...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری ویژه از سوی
سرهنگ معطری (رئیس کالنتری قاسم آبــاد)
متهمان این پرونده بــرای سیر مراحل قانونی به
مراجعقضاییمعرفیشدند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

رهایی زن قاتل از چوبه دار
باتالشهایقاضیواعضایشعبه ۳۰۴۷مجتمع
شهید کچویی شورای حل اختالف تهران مستقر
در زندان زنان شهرری و دریافت رضایت از اولیای
دم؛ قاتل پس از  ۱۰سال از قصاص نفس رهایی
یافت .به گزارش صدا و سیما به نقل از شورای حل
اختالفاستانتهران،زنیکهبهجرممشارکتدر
قتلعمدیهمسرخوداز 29خرداد 90حدود۱۰
سالدرحبسبهسرمیبردوحکمقصاصاوصادر
شدهبود؛اززندانآزادشد.

حادثه در قاب

تسنیم /در برخورد شدید یک دستگاه خودروی
سوزوکی با قسمت عقب یک دستگاه کامیونت
ایسوزوحاملبار دربزرگراهآزادگانتهرانطیظهر
دیروز،دوسرنشین خودرویسوزوکیشاملیکمرد
ویکزنکشتهشدند ویکسرنشینزندیگرآننیز
مصدوم شد .بر اثر این حادثه ،به خودروی سوزوکی
خسارت های زیادی وارد و تقریب ًا بخش زیادی از
سقفخودرونیزجداشدهاست.

