حوادث

پنج شنبه  9اردیبهشت 1400
 16رمضان .144۲شماره 2064۸

گفت و گو اب نوجوان  15ساله ای که معتاد به دنیا آمد

هرکام مرگ 30هزار تومان!

توکلی /مرد جوانی که در یک اقدام جنون آمیز
و هولناک همسر  ۳۰ساله اش را درون خودرو
به آتش کشید و به طرز فجیعی کشت ،در کمتر
از  ۲۴ساعت دستگیر شد.
بــه گــــزارش خـــراســـان ،فــرمــانــده انتظامی
شهرستان سیرجان با اشــاره به وقــوع قتل و
سوزاندن یک زن جــوان درون یک دستگاه
خودرو در یکی از نقاط این شهر افزود :عامل این

عکس تزیینی است

سجادپور-عقربههایساعت 5بامدادرانشان
میدادکهنیروهایگشتکالنتریسپادمشهد
بهیکخودرویسواریدرحالحرکتمشکوک
شدند .بررسی های غیرمحسوس پلیس بیانگر
آنبودکهسرنشینانخودروقصدارتکابجرمی
رادارندبههمیندلیلآنها،خودرویمذکوررا
متوقف کردند و با دیدن اسلحه کلت که به طرز
ماهرانه ای جاسازی شده بود ،بالفاصله حالت
دفاعیگرفتندوبارعایتمواردایمنی،راننده48
سالهونوجوان 15سالهراازخودروپیادهکردند
چرا که احتمال می دادند راننده سالح دیگری
نیز همراه داشته باشد .در بازرسی از داخل
خــودرو 400 ،گرم مواد مخدر از نوع حشیش
در حالی کشف شد که بررسی های مقدماتی
نشان میداد اسلحه کلت از نوع ساچمه زنی
است .گزارش خراسان حاکی است ،به دستور
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد)
راننده خودرو به همراه نوجوان 15ساله و برای
انجامتحقیقاتبیشتربهکالنتریهدایتشدند
وموردبازجوییقرارگرفتند.تحقیقاتنیروهای
انتظامیبیانگرآنبودکهنوجوان15سالهتوسط
راننده خودرو اغفال شده است تا از این طریق
موادمخدررادرساعاتاولیهبامدادتوزیعکنند.
در ادامه بازجویی ها مشخص شد مرد  48ساله
که خود در زمینه بسته بندی تخم مرغ فعالیت
دارد با بهانه به کارگیری نوجوان  15ساله برای
کاردربستهبندیتخممرغ،اورااغفالکردهاست
وبهعنوانپوششبرایتوزیعموادمخدراستفاده
میکند.اینخردهفروشموادمخدردرقبالاین
کار،پولمصرفموادمخدررابهپسرکمیدادتا

موادرابرایاوجابهجاکند.
این نوجوان پس از آن که به سواالت تخصصی
کارشناساندایرهمددکاریاجتماعیکالنتری
پاسخ داد در گفت وگویی کوتاه سرگذشت خود
را نیز برای مخاطبان خراسان شرح داد .آن چه
می خوانید نتیجه این گفت و گو با
نوجوان 15سالهمعتادیاستکه
اسیرقانونشدهاست.
اهــل کــجــایــی؟ در شهرستان
اسفراین (خــراســان شمالی) به
دنیاآمدم..
پسدرمشهدچهکارمیکنی؟
حدود یک سال قبل به خاطر این
که برادر بزرگ ترم شغل مناسبی
برای خودش پیدا کند از اسفراین
بــه مشهد مهاجرت کــردیــم و در
منطقهشهرکنویدساکنشدیم.
پــدرت چه کــاره اســت؟ شغلی
نــدارد! پدرم به خاطر بیماری بیکار است ولی
از یکی از مراکز امدادی حقوق می گیرد و با آن
روزگارمیگذراند.
تا کالس چند تحصیل کردی؟ من تا کالس
پنجم ابتدایی درس خــوانــدم ولــی بعد ترک
تحصیلکردم.
چــرا؟ چــون هیچ عالقه ای به درس و مدرسه
نداشتم.
پدرتمعتاداست؟بله!بهخاطرهمینبیماری،
موادمخدرسنتی(شیره)مصرفمیکند.
مادرت چطور؟ او نیز در کنار پدرم مواد مصرف
می کرد اما اکنون مدتی است که به قرص های

مخدردار مانند متادون معتاد شده و از این نوع
قرصهامصرفمیکند.
مادرتخانهداراست؟بله!
مخارج اعتیادش را چه کسی می دهد؟ پدرم
هزینههایزندگیواعتیادراتامینمیکند.

شما از چه زمانی به مصرف مواد مخدر آلوده
شدی؟ من زمانی که به دنیا آمدم در واقع معتاد
بودم چراکه مادرم در آن زمان اعتیاد شدیدی
داشتوپزشکانتشخیصدادهبودندکهمنهم
معتادهستم.
یعنی از نوزادی مواد مصرف می کردی؟ بله!
ولیمدتیبعدمادرممرادرمراکزدرمانیبستری
کردودرمانشدم.
پس دوباره چه زمانی به سراغ مواد رفتی؟
زمانی که  10ســال بیشتر نداشتم دوبــاره به
صورتپنهانیمصرفشیرهراشروعکردم!
دراینسنوسالچگونههزینههایاعتیادرا

تامینمیکردی؟
آن زمان پولی برای خرید مواد نمی دادم! پدرم
بساطموادمخدرمصرفیاشراهمیشهکفاتاق
پهن می کرد من هم از هر فرصتی برای سرقت
مواد مخدر استفاده می کردم و همین موادی را
که دزدیده بودم پنهان می کردم تا
هنگامخماریاستفادهکنم!
ولی گفتی مواد مخدر صنعتی
استفاده می کنی؟ بله! االن
«شیشه»میکشمیعنیازوقتیبه
مشهدمهاجرتکردیمسراغمواد
مخدرصنعتیرفتم!
چرا؟چونتوسطیکیازدوستانم
وسوسه شدم و از سوی دیگر هم با
مواد سنتی حال نمی کردم یعنی
مقدار مصرفم باال رفته بود و زیاد
خمارمیشدم!
اولــیــن بـــار کــجــا مـــواد مخدر
صنعتی مصرف کردی؟ با یکی از دوستانم به
باغی در حاشیه شهر رفته بودیم که با تعارف او
وسوسهشدموبرایاولینبارشیشهکشیدم!
چرادوبارهادامهدادی؟بهخاطراینکهدوستم
می گفت :بهای خرید مواد مخدر صنعتی کمتر
است اما وقتی آلوده شیشه شدم تازه فهمیدم
که چه اشتباه بزرگی کرده ام و این گونه فریب
خوردم!
کار هم می کنی؟ بله! برادر بزرگ ترم در کار
لوله کشی و تاسیسات ساختمان است! من هم
درکناراوکارمیکردم.
تابهحالموادمخدرراترککردهای؟بله!یک

بار برادرم مرا در خانه بستری کرد و با داروهایی
که برایم گرفته بود حدود سه ماه پاک بودم ولی
بعدازآندوبارهوپنهانیادامهدادم.
یعنیهنوزهمکسیازاطرافیانتنمیداند
کهمعتادی؟چرا!فقطمدتیبعدازترکپنهانی
مصرفکردمولیخیلیزودهمهفهمیدندکهباز
همبهسراغموادرفتهام.
پدر و مادرت تو را سرزنش نمی کنند؟ البته
مقصر اصلی آن ها هستند چرا که پدر و مادرم
الگویمنبودند!
چگونهتوسطمرد 48سالهاغفالشدی؟اوبه
برادرم گفتهبودکهمرادرزمینهبستهبندیتخم
مرغ به کار می گیرد ولی بعد برای تامین مخارج
اعتیادمازمنخواستکههمراهشبروم!
روزی چقدر هزینه اعتیادت است؟ من االن
حداقلروزی 30هزارتومانشیشهمیکشم!
یعنی هر «کام مرگ»  30هزار تومان؟ بله!
ولی اگر پول داشته باشم بیشتر استفاده می
کنم!
اسلحه مــال چه کسی اســت؟ مــال دوست
بــرادرم است من خبر نــدارم ولی او می گوید
برای آن که بچه ها به خودرو دست نزنند اسلحه
ساچمهایدارد!
خواهر هم داری؟نه!منفقطیکبرادردارم.
چرا برای جابه جایی مواد با او رفتی؟ نه! من
نمیدانستمکهاوموادمخدر(حشیش)بههمراه
داردپولیرابهخاطرکاردربستهبندیتخممرغ
بهمنمیداد!
پشیمانی؟ خیلی! چون اعتیاد انسان را به هر
کاریمجبورمیکند.

عاملقتلوسوزاندنزنسیرجایندستگیرشد

قتل شوهر مقتول بود.
ســرهــنــگ مــحــمــدرضــا ایــــران نــــژاد افــــزود:
کارآگاهان پلیس آگاهی با توجه به وقوع قتل
زنی که چهارم اردیبهشت در محدوده دانشگاه
آزادشهر سیرجان و داخل یک دستگاه خودروی
پژو  207سوزانده شده بود ،بررسی موضوع را

در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد :در این خصوص پس از بررسی
های اولیه صحنه حادثه و واکاوی سرنخ های
به دست آمده از مدارک و اوراق سوخته شده
محدوده وقوع قتل ،هویت مقتول شناسایی
شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت :در
پی اقدامات پلیسی بعدی مشخص شد عامل
این قتل ،شوهر مقتول بوده است که این متهم
در مراحل بعدی دستگیر شد.
وی افزود :این متهم پس از انتقال به اداره پلیس
آگاهی لب به اعتراف گشود و به انجام این قتل

به سبب اختالفات قبلی با همسرش و عصبانیت
شدید در شب حادثه اقرار کرد و هم اکنون این
پرونده به منظور تحویل متهم به مرجع قضایی
در حال تکمیل است.
بنا بر این گــزارش ،مقتول۱۳ ،ســال زندگی
مــشــتــرک بــا هــمــســرش داش ــت ــه کــه نتیجه
آن یک پسر  ۱۲ساله و یک دختر پنج ساله
است.

ماجرایکتکخوردن 2امدادگرآتشنشانیدرمشهد!
دو نفر از امــدادگــران آتــش نشانی که برای
خاموش کردن شعله های سرکش آتش در یک
انبار کاال اعزام شده بودند مورد خشم برخی
افراد حاضر در محل قرار گرفتند و به شدت
زخمی شدند .به گــزارش روابــط عمومی و
امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی مشهد ،این حادثه تاسف بار شب گذشته
هنگامی رخ داد که ماجرای آتش سوزی در
یکی از انبارهای کاال واقع در بولوار مصالی
مشهد بــه آتــش نشانی گ ــزارش شــد .در پی
دریافت این خبر بالفاصله نیروهای اطفای
حریق و امــدادی از نزدیک ترین ایستگاه که
در فاصله کوتاهی از محل آتش سوزی بود ،به
طرف محل وقوع حادثه حرکت کردند .آنان
با دیــدن شعله های سرکش آتش بی درنگ
تقاضای نیروی پشتیبانی کردند که از چهار
ایستگاه نخریسی ،بــولــوار شهید رستمی،
پنجراه و مفتح نیروها به محل اعــزام شدند
اما برخی افــراد حاضر در محل که تصور می
کردند آتش نشانان با نیروهای اندک و دیر

به محل آتــش ســوزی رسیده انــد ،دو نفر از
امدادگران را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
بنا بر ایــن گــزارش ،در ایــن حادثه تاسف بار
احمد صفائیان رئیس اداره ایستگاه و امیر
ناظرآبادی بر اثر کتک کاری به شدت مجروح
و به بیمارستان منتقل شدند .در عین حال که
امدادگران آتش نشانی پس از ثبت گزارش

تماس در ساعت  ۲۱:31در ساعت ۲۱:33
به محل حادثه رسیده بودند با حضور نیروهای
پشتیبانی اقــدام به اطفای حریق کردند که
متاسفانه بر اثر تخریب ناشی از آتش سوزی نیز
دو نفر از امدادگران دیگر آتش نشانی از ناحیه
کمر آسیب دیدند و برای درمان به بیمارستان
منتقلشدند.درهمینحالوبراساسگزارش
روابط عمومی آتش نشانی ،حادثه تاسف بار
کتک خــوردن دو آتش نشان زحمت کش از
طریق قانون و دایره حقوقی آتش نشانی مشهد
در حال پیگیری قضایی است.
▪آتش سوزی مهیب در بازار مواد غذایی

در همین حال آتشپاد مسعود ظهوریان مدیر
عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری مشهد از مهار آتش سوزی مهیب در
بخشی از بازار مواد غذایی و خشکبار مصالی
این شهر خبر داد .در پی اعالم وقوع این حادثه
ستاد فرماندهی بالفاصله بیش از 120
آتشنشانبههمراهبیشاز 30خودرویسبک
وسنگینوتانکرهایپشتیبانیاطفایحریقرا
به محل حادثه اعزام کردند که با سرعت عمل
آتش نشانان حریق مهار شد و از سرایت آتش به
دیگر قسمت های این بازار بزرگ جلوگیری
به عمل آمــد .مدیرعامل آتش نشانی مشهد
خاطرنشان کرد علت دقیق وقوع آتشسوزی
از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

پایانقدرتنمایی ِ
"ش ِرک"در کرمان  

کرمانی /یکنفراراذلواوباشمعروفومشهور
و تحت تعقیب پلیس در عملیات نیروهای
انتظامی کــرمــان بــه دام افــتــاد .بــه گــزارش
خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
در ایــن بــاره گفت :به دنبال دریافت گزارش
های مردمی ،مبنی بر ایجاد مزاحمت برای
نوامیس ،اخالل در نظم عمومی و ایجاد رعب
و وحشت توسط یکی از اراذل و اوبــاش سابقه
دار معروف به ِ
"شـــ ِرک" ،پیگیری موضوع به
صورت ویژه در دستورکار ماموران پایگاه امنیت
عمومیقرارگرفت.سرهنگمهدیپورامینایی
بااشارهبهرصدوردزنیهایاطالعاتیماموران

انتظامی از نحوه فعالیت و محل اختفای متهم
افــزود :طی یک عملیات برنامه ریــزی شده و
با هماهنگی مقام قضایی ،نیروهای پلیس
بــا سرعت عمل و هــوشــیــاری دستبند های
قانون را بر دستان این متهم فراری گره زدند.
وی ادامه داد :این متهم  ۳۰ساله که از سوی
برخی مــردم معروف به"شرک" بود و سوابق
متعددی مرتبط با نزاع و درگیری ،ایجاد رعب و
وحشت ،قدرت نمایی با سالح ،ایجاد مزاحمت
برای نوامیس و تعدی از قانون و اخالل در نظم
عمومی را در پرونده سیاه خود داشت به مرجع
قضاییتحویل شد.

9
در امتداد تاریکی

شرط عجیب برای طالق هوو!
بــرای آن که پول مهریه هوویم را تامین کنم تا
همسرم او را طالق بدهد به سرقت از فروشگاه ها
روی آوردم و با ترفندهای مختلف به دخل مغازه
ها دستبرد می زدم اما مدتی بعد همسرم برای
طــاق دادن هوویم شرطی گذاشت که حس
نفرت همه وجودم را فراگرفت و به فکر انتقامی
وحشتناک افتادم و ...
زن  40ساله که مدعی بود شعله های انتقام از
همسرش همچنان در وجودش زبانه می کشد
اما از رسوایی و آبروریزی هم می ترسد درباره
مشکلی که زندگی اش را به اشــک هــای گرم
و ســوزان شبانه روز پیوند می داد به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی
مشهد گفت 18 :ســال بیشتر نداشتم که با
«آرین» ازدواج کردم.
مدتی بعد او در یکی از ادارات دولتی استخدام
شد و این گونه زندگی ما روی ریل خوشبختی
قرار گرفت .همسرم در امور فرهنگی اشتغال
داشت و در کنار یکدیگر فراز و نشیب های زندگی
را طی می کردیم اگرچه مانند خیلی از زوج
هــای جــوان گاهی مشاجرات لفظی جزئی یا
بگومگوهایی بین ما رخ می داد که به قول معروف
شیرینی زندگی بود ،هیچ مشکل خاصی با هم
نداشتیم یار و یاور یکدیگر بودیم در شرایطی
که پسر و دخترم هر روز قد می کشیدند و من در
خوشی های زندگی مشترک غرق بودم همواره
تالش می کردم تا محیطی آرام و توام با آسایش
برای خانواده ام فراهم کنم اما هشت سال قبل
ناگهان توفان سهمگینی در زندگی ام وزیدن
گرفت و همه ایــن خوشی ها را در هم پیچید
درحالی که دختر دیگرم به دنیا آمــده بود من
از نیازهای عاطفی همسرم غفلت کردم و نمی
توانستم به درستی نیازهای ضروری او را برآورده
کنم .خالصه در همین روزها بود که متوجه تغییر
رفتارهای همسرم شدم.
او بیشتر اوقات در حال ارسال پیامک یا گفت
وگوهای تلفنی پنهانی بــود .ابتدا اهمیتی به
موضوع ندادم اما زمانی که فهمیدم طرف مقابل
ارســال ایــن پیامک ها مــادر یکی از شاگردان
همسرم است خیلی به موضوع حساس شدم
وقتی مخفیانه گوشی همسرم را بررسی کردم
تازه دریافتم که آرین از چند ماه قبل «رکسانا» را
که زنی مطلقه بود به عقد موقت خودش درآورده
است و به بهانه آموزش خصوصی به شاگردش در
واقع با هوویم ارتباط برقرار می کرد.
وقتی موضوع را برای همسرم بازگو کردم او در
مقابل چهره حیرت زده من خیلی طبیعی ازدواج
موقت اش را پذیرفت و مدعی شد چاره ای جز
ازدواج نداشته اســت اگرچه آن شب تا صبح
اشک ریختم اما به خاطر ترس از آبرو و همچنین
جلوگیری از ضربه روحی دختر و پسر جوانم،
از آرین خواستم ماجرای ازدواجــش را علنی
نکند ولی از آن روز به بعد او زمانی که پیامک
های رکسانا را به من نشان می داد یا جمالت
عاشقانه او را برایم بازگو می کرد خیلی زجر می
کشیدم و اذیت می شدم دیگر آن روزهای شیرین
به روزگاری تلخ تبدیل شده بود و من بعد از هر
مشاجره و بگومگو ساعت ها اشک می ریختم
تا این که از آرین خواستم آن زن را طالق بدهد!
ولــی همسرم مدعی بــود پولی بــرای پرداخت
مهریه رکسانا ندارد و باید پنج سال منتظر بمانم
تا مدت زمان عقد موقت او سپری شود در این
شرایط همواره افکارم درگیر بود تا چــاره ای
برای رها شدن از شر این زن پیدا کنم تا این که
تصمیم گرفتم به هر طریق ممکن پول مهریه او
را فراهم کنم.
این بود که به سرقت از مغازه ها روی آوردم و با
شگردی خاص به دخل فروشگاه ها دستبرد می
زدم ولی مدتی بعد پشیمان شدم چرا که با این
کار بار گناهانم بیشتر می شد به همین دلیل از
خیر این دستبردها گذشتم و تصمیم گرفتم پول
های سرقتی را به صاحبان مغازه ها بازگردانم
و با کار کردن در بیرون از منزل مهریه هوویم را
تامین کنم.
همسرم از کارهای ناشایست من خبری نداشت
ولی هنگامی که به او گفتم قصد دارم با کار کردن
در بیرون از منزل پول مهریه هوویم را فراهم کنم،
او با پررویی و بدون هیچ گونه شرم و خجالتی به
من گفت :در صورتی برگه طالق رکسانا را امضا
می کند که من اجازه بدهم او با زن دیگری و به
صورت رسمی ازدواج کند!
با شنیدن این حرف ها حس نفرت از آرین در همه
وجودم ریشه دواند و تصمیم به انتقام از او گرفتم
احساس می کردم باید از آرین طالق بگیرم و
در برابر چشمانش با مرد دیگری ازدواج کنم
اما ...
شایان ذکــر اســت بررسی کارشناسی و روان
شناختی ماجرای ایــن زن در حالی با صدور
دستوری ویژه از سوی سرگرد مهدی کسروی
(رئیس کالنتری طبرسی شمالی) به مشاوران
زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد که
زندگی ایــن زوج در آستانه فروپاشی یا وقوع
حوادث وحشتناکی قرار داشت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

