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کودک ۳سالهباماشین،مادرومادربزرگشرازیرگرفت!
تــوکــلــی /بــی احــتــیــاطــی پــــدر یـــک خــــانــــواده و بــازیــگــوشــی کـــــودک سه
ســالــه اش ،یــک کشته و یــک زخــمــی در نــرمــاشــیــر کــرمــان بــه جــا گــذاشــت.
بــه گـــزارش خــراســان ،پــدر ایــن خــانــواده خــــودروی ســـواری اش را در حیاط
مــنــزل پ ــارک ک ــرده امــا سوئیچ را برنداشته ب ــود .در همین حــال کــودک در
غفلت والدین به داخــل خــودرو می رود و در حالی که خــودرو در حالت دنده
عــقــب خ ــام ــوش شـــده بــــود ،اســـتـــارت م ــی زنـــد و خـــــودرو ب ــه ســمــت عقب
حــرکــت مــی کــنــد و از روی چــنــد خــانــم نشسته در حــیــاط عــبــور مــی کند.
در این حادثه مادر بزرگ خانواده پس از انتقال به مرکز درمانی جان باخت و مادر
کودکازناحیهدستوپادچارشکستگیودربیمارستانبستریشد.

فرماندهانتظامیسلسلهگفت ۱۳:نفرازعامالندرگیری،تحریککنندگانوانتشار
دهندگانتصاویرحوادثچهارشنبهگذشتهمنطقهگردشگری«کهمان»شناساییو
دستگیرشدند.سرهنگعسکرعیساییدرگفتوگوباایرناافزود:درپیوقوعیکفقره
درگیری در یکی از روستاهای منطقه کهمان و جلوگیری اهالی این روستا از اجرای
حکمقلعوقمعورفعتصرفاراضیملیمنطقه،موضوعبهصورتویژهدردستورکار
ماموراناینفرماندهیقرارگرفت.ویادامهداد:عدهدیگرینیزشناساییشدهاندو
دستگیریآخریننفراتشناساییشدهدردستورکارپلیساست.دادستانسلسلههم
دراینبارهگفت:هفتنفرازماموراننیرویانتظامیدردرگیریهایمنطقه«کهمان»
زخمیومجروحشدهاندکهبدونشکبامتخلفانوهتکحرمتکنندگاناینافراد
قاطعانهبرخوردخواهدشد .یونسآزادپورافزود:برخیاهالیمنطقهکهمانبااستفاده
ازایجادسپرانسانیتوسطزنانروستاوبهکارگیریانواعسالحسردوگرممانعاجرای
حکمقلعوقمعورفعتصرفاراضیملیوحرایمشدند.

یک کشته و  ۲مجروح در سانحه رانندگی
میدان جمهوری مشهد
در حــــادثــــه بـــرخـــورد
خـــــــودروی پــــژو 206
بــا گــاردریــل در میدان
جمهوریاسالمیمشهد،
یک نفر کشته شد و دو نفر
مصدومشدند.بهگزارش
آتشنشانی،بامداددیروز
در پــی تــمــاس تلفنی با
سامانه  ۱۲۵مبنی بر
سانحهرانندگیدرمیدان
جمهوری اسالمی ،آتش
نشانان به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد خودروی پژو  ۲۰۶در مسیر
میدانآزادیبهسمتمیدانجهاددرحرکتبودهکهبهدلیلنامعلومیباگاردریل
پلدرابتدایورودیمیدانجمهوریاسالمیبرخوردمیکندودچارآتشسوزی
میشود.آتشنشانانضمنمهارکاملحریق،دومصدوماینسانحهرابرایانتقال
بهبیمارستانتحویلتکنیسینهایاورژانسدادندوپیکریکنفردیگرراکهبهدلیل
شدتحادثهجانباختهبود،بهعواملانتظامیحاضردرصحنهتحویلدادند.

رفیقکشی برای خر و پف!
سیدخلیل سجادپور  -جوان
 37ساله ای که همکارش را
به خاطر عصبانیت از خر و پف
هــای او کشته بــود ،با ردیابی
هــای اطــاعــاتــی کــارآگــاهــان
اداره جــنــایــی پلیس آگــاهــی
خراسان رضوی دستگیر شد و
راز عصبانیت شبانه در اتاقک
کارگاه مبل سازی را فاش کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان،
ماجرای این جنایت وحشتناک
در حالی از پنجم اردیبهشت
لو رفــت که مالک یک کارگاه
تولیدی مبل و صندلی از ناپدید
شدن ناگهانی یکی از کارگران
خود ابراز نگرانی کرد و از پلیس
کمک خواست.
بــا تــوجــه بــه اهمیت مــوضــوع،
ایــن پــرونــده در پلیس آگاهی
مــورد رسیدگی قــرار گرفت و
بدین ترتیب گــروه ورزیــده ای
از کارآگاهان اداره جنایی با
استفاده از تجربیات ارزشمند
ســرهــنــگ جـــواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضــوی) وارد عمل شدند و به
تحقیق در این بــاره پرداختند
امــا همزمان با آغــاز تحقیقات
پلیس ،مشخص شــد کــه یکی
دیگر از کارگران کارگاه بعد از
این ماجرا ،محل کارش را ترک
کرده و هیچ کس از او نیز خبری
نــدارد .ادامــه بررسی ها نشان
داد« :مــحــمــود-الــف» (جــوان
 32ساله) که اهــل تربت جام
اســت ،در کــارگــاه مبل ســازی
مشغول کار بود و داخل اتاقی
در همان کــارگــاه زنــدگــی می
کرد اما «حسین-ک» (کارگر

متهم به قتل هنگام جست وجو برای یافتن محل دفن جسد

دیگر کارگاه) نیز با او هم اتاق
شــده بــود و هفته ای  4-3روز
را در همان اتــاق نزد دوســت و
همکارش روزگار می گذراند و
بقیه روزها را به منزل خواهرش
می رفــت .با وجــود این از سوم
اردیبهشت که محمود ناپدید
شد او نیز از روز بعد دیگر به محل
کارش نیامد.
گــــــزارش خــــراســــان حــاکــی
اســــت ،هــمــیــن م ــوض ــوع ظن
کارآگاهان را برانگیخت و به
عــنــوان یــکــی از فــرضــیــه هــای
اصلی احتمال وقــوع جنایت
در دســتــور ک ــار قـــرار گــرفــت.
بنابراین گروه ویژه کارآگاهان
به فرماندهی سرهنگ مهدی
سلطانیان (رئیس اداره جنایی
آگاهی) رصدهای اطالعاتی
را ب ــرای شناسایی مخفیگاه
«حسین-ک» در حالی شروع
کــردنــد کــه از راهنمایی هــا و
دســتــورات وی ــژه قــاضــی دکتر
حــســن زرقــانــی (قــاضــی ویــژه
قتل عمد) بهره می گرفتند .در
همین هنگام با شناسایی منزل
خواهر حسین در منطقه خواجه
ربیع ،عملیات دستگیری وی
ادامه یافت و کارآگاهان با انجام

یک سری فعالیت های پلیسی
و در اقــدامــی ضربتی او را در
تاریکی شب به دام انداختند.
ایـــن جــــوان کــه ن ــاب ــاوران ــه به
کــارآگــاهــان خــیــره شــده بــود،
ابتدا ارتکاب هرگونه جرمی را
انکار کرد اما وقتی کارآگاهان
تصویری از مرد نقاب دار را به
او نشان دادند که شبانه با پراید
«محمود» وارد کارگاه شده بود!
دیگر همه چیز را لو رفته دید و
به ناچار لب به اعتراف گشود.
این متهم  37ساله در بازجویی
های تخصصی گفت :من بیشتر
شب ها را در اتاق محمود زندگی
می کردم و نزد او می خوابیدم.
مــا تنها همکار نــبــودیــم بلکه
دوستانی صمیمی نیز بودیم و با
هم مواد مخدر صنعتی مصرف
می کردیم تا این که تصمیم به
ترک اعتیاد گرفتیم اما کارگران
دیگر مدعی بودند که ما دروغ
مــی گــویــیــم و همچنان مــواد
مصرف می کنیم.
شب حادثه (سوم اردیبهشت)
من طبق معمول نــزد محمود
رفتم ولــی در حالی که خوابم
مــی آمـــد و چـــرت مــی زدم او
همچنان حرف می زد به طوری

متهم به قتل

که احساس کردم مواد مصرف
کرده است و پرگویی می کند.
زمانی که باالخره خوابید باز
هم صدای بلند خروپف هایش
اعصابم را بــه هــم مــی ریخت.
من هم که مصرف مواد را کنار
گذاشته بودم ،به هیچ وجه نمی
توانستم صدای خروپف های او
را تحمل کنم! چند بار بیدارش
کردم و گفتم ،این قدر خروپف
نکن! ولی نشد! تا این که خشم
سراسر وجودم را فراگرفت و با
سنگی که داخل اتاق بود ،چند
ضربه از پشت به سرش کوبیدم.
وقتی جان سپرد خیلی ترسیده
بــودم ،جسدش را داخــل پراید
خ ــودش انــداخــتــم و در سمت
بیابان های اطراف جاده کالت
(خلق آباد) دفن کردم .خودرو را
هم در منطقه خواجه ربیع کنار
خیابان گذاشتم! و...
گزارش خراسان حاکی است،
با کشف خــودروی خــون آلــود،
تالش ها برای پیدا کردن جسد
ادامه یافت تا این که بعد از ظهر
روز گذشته ،جسد مقتول نیز از
زیرنخاله های ساختمانی بیرون
کشیده شد .تحقیقات بیشتر در
این باره ادامه دارد.

عکس ها از خراسان

 ۱۳نفردرخصوصدرگیریهای«کهمان»بازداشتشدند

عصبانیت شبانه جوان معتاد به جنایت انجامید

9
در امتداد تاریکی

ماجرایکریمشیشهای!
وقتی دیدم دیگر نمی توانم این شرایط تاسف بار را در زندگی ام
تحملکنم،بهناچارتصمیمخودمراگرفتمتابهاینروزهایتلخ
پایانبدهمچراکه...
زن 22سالهدرحالیکهبیانمیکرداعتیادروزگارمنوهمسرم
رابهتباهیکشاند،دربارهسرگذشتخودبهکارشناساجتماعی
کالنتریرسالتمشهدگفت:پدرمبهموادمخدرسنتیاعتیاد
داشتاماهموارهکارمیکردونمیگذاشتروزهایسختیرا
بگذرانیم.باوجوداین،تالشمیکردفرزندانشدرسنینپایین
ازدواج کنند و به دنبال سرنوشت خودشان بروند تا هزینه ها و
مخارج زندگی اش کمتر شود .به همین دلیل هنوز  14بهار از
عمرمنگذشتهبودکهبهاولینخواستگارمپاسخمثبتدادومرا
پایسفرهعقدنشاند.اوهیچگاهبهخواستهمنکهادامهتحصیل
وورودبهدانشگاهبود،توجهینکرد.خالصههنوزیکماهبیشتر
ازبرگزاریمراسمعقدکناننمیگذشتکهفهمیدمهمسرمبه
مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد ولی مجبور به سکوت بودم چرا
کهطالقدربیناطرافیانمانناپسندوزشتشمردهمیشد.از
طرفدیگرنیزباآنکهپدرممعتادبودولیمنازعواقبخطرناک
موادمخدرصنعتیهیچاطالعینداشتم.باالخرهطولینکشید
که مشکالت مالی و بیکاری همسرم زندگی ما را به هم ریخت.
در این وضعیت «کریم» به خرید و فروش مواد مخدر روی آورد تا
بتواندمخارجزندگیواعتیادشراتامینکند.اگرچهبااینکار
همسرم به شدت مخالف بودم و با او به مشاجره می پرداختم اما
کاریازدستمساختهنبود.درهمینروزهابودکهیکلحظهبه
خودمآمدموتازهفهمیدمکهمنهمدرداماعتیادگرفتارشدهام.
بههمیندلیلمجبورشدمبهاینمخالفتهاپایانبدهم.کریم
نیز از این شرایط استفاده می کرد تا من برای فروش مواد مخدر
بااوهمکاریکنم.درواقعاومراپوششیبرایخالفکاریهایش
میدانستتاپلیسبهاومشکوکنشودولیمقدارمصرفمنو
همسرمهرروزبیشترمیشدودرآمدناشیازخردهفروشیمواد
مخدر پاسخ هزینه های اعتیاد و مخارج زندگی مان را نمی داد.
کاربهجاییرسیدکهدیگرهمسرمبرایتهیهموادمخدرآرامآرام
شروعبهفروشلوازممنزلکردوپولآنهارادودکردیم.زمانی
به اطرافم نگاه کردم که جز یک موکت سوخته ،اجاق گاز تک
شعلهوچندتکهظرفوظروفچیزدیگریباقینماندهبود.حاال
بهآخرخطرسیدهبودیمومننمیتوانستماینشرایطاسفباررا
تحملکنم.اینبودکهتصمیمنهاییخودمراگرفتموپسازیک
مشاجرهلفظیباشوهرم،بهکالنتریآمدمتابهاینروزگارسیاه
پایانبدهم.شایانذکراست،باصدوردستوریازسویسرگرد
روح ا ...لطفی (رئیس کالنتری رسالت) پیگیری های روان
شناختیوحمایتیاینپروندهبهمشاورانزبدهدایرهمددکاری
اجتماعیکالنتریسپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

