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خط زرد

توصیه های پلیس به والدین
والدین عزیز همیشه دقایقی زودتر از منزل
برای عزیمت به مدرسه خارج شوید تا مجبور به
رانندگی با عجله و شتاب نشوید.
هنگام تعطیلی مدارس از توقف دوبله یا چند
الیه در مقابل مدارس جدا اجتناب کنید.
احترام نگذاشتن به قوانین توسط شما عالوه
بر تاثیر بر رفتار آینده فرزندتان موجب ترافیک و
اخالل در تردد دیگر خودروها می شود.
سرهنگمحمدبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

رهاییجوانرفسنجانی
از چنگال آدم ربایان
توکلی /با دستگیری آدم ربایان ،جوان رفسنجانی
رهایییافت.
بهگزارش خراسان،فرماندهانتظامیاستانکرمان
در تشریح جزئیات ایــن خبر گفت :در پی اعالم
خبری مبنی بر نزاع و درگیری مسلحانه منجر به
جرح و ربوده شدن فردی  32ساله توسط چند نفر
در شهرستان«رفسنجان»موضوعبهصورتویژهدر
دستور کار پلیس قرار گرفت .سردار ناظری افزود:
در این زمینه تیم های عملیاتی و اطالعاتی پلیس
بررسی های خود را آغاز کردند و سه متهم مرتبط
با آدم ربایی در شهرستان رفسنجان شناسایی
شدند .وی ادامــه داد:ب ــا هماهنگی هــای انجام
گرفته و تعقیب و مراقبت های  48ساعته ،ماموران
پلیس آگاهی طی عملیاتی غافلگیرانه دو مرد و
یک زن را دستگیر کردند .او افزود :ماموران پلیس
آگاهی رفسنجان فرد مد نظر را که در ساختمانی
مسکونی واقع در یکی از روستاهای این شهرستان
توسط آدم ربایان نگهداری می شد ،آزاد کردند.
وی با اشاره به این که متهمان دستگیر شده به دلیل
اختالفات مالی دست به این آدم ربایی زده بودند،
ادامه داد :از جمله جرایم این متهمان می توان به
نزاعمسلحانهمنجربهجرح،اخاللدرنظموامنیت
عمومی از طریق تیراندازی ،ایجاد رعب و وحشت
برای شهروندان و آدم ربایی اشاره کرد که با تشکیل
پروندهتحویلمرجعقضاییشدند.

کشفپیشدستانهکالهبرداری
درقالبخریداقالمغذایی
کرمانی  /رئیسپلیس آگاهی استان کرمان از
کشف پیش دستانه کالهبرداری در قالب خرید
اقالم غذایی و خشکبار و دستگیری دو متهم خبر
داد .به گزارش خراسان ،سرهنگ حسنپور افزود:
در این زمینه دو متهم شناسایی شدند و پس از چند
روز تعقیب و مراقبت شبانه روزی در حالی که قصد
خرید برنج از یک شهروند را داشتند به دام افتادند.
وی گفت:متهمان در روند تحقیقات پلیس اعتراف
کردندکهباتاسیسیکواحدتجاریدربازارکرمان
و خرید اقالم غذایی و خشکبار و صدور چک های
مدتداراقدامبهکالهبرداریکردندوقصدداشتند
در فرصت مناسب با توجه به این که بومی یکی از
شهرهایجنوبغربیکشوربودند،متواریشوند.

موتورسیکلت سرقتی  200هزار تومان!
ســجــادپــور -نــوجــوان  15ســالــه ای
که پس از دوچرخه دزدی به سرقت
موتورسیکلت روی آورده است ،مدعی
شد که هر موتورسیکلت مسروقه را به
مبلغ  200هزار تومان می فروخت! به
گزارش خراسان ،به دنبال وقوع چند
فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه
در برخی خیابان های شمال مشهد،
بی درنگ گروه تخصصی از نیروهای
تجسس کالنتری طبرسی شمالی به
ردیابی عامل یا عامالن سرقت های
مذکور پرداختند .آنان پس از تجزیه و
تحلیل های جرایم و محیط جغرافیایی
وقوع جرم که با حضور سرگرد کسروی
(رئــیــس کــانــتــری) صـــورت گرفت،
عملیات ردیابی را به طور غیرمحسوس و با لباس
های مبدل آغاز کردند و برخی مناطق احتمالی
وقوع جرم را زیر نظر گرفتند تا این که بیست و هشتم
شهریور ،نیروهای موتورسوار تجسس با نوجوان 15
ساله ای روبه رو شدند که یک دستگاه موتورسیکلت
خاموش را به دست گرفته و از پشت میدان بار نوغان
به سمت بولوار رسالت در حرکت بود .در همین

«ح -د» وقتی فهمید مورد شناسایی
نیروهای پلیس قــرار گرفته اســت در
همان مکان به سرقت موتورسیکلت
اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات به
کالنتری منتقل شد.
وی در بازجویی های تخصصی گفت:
از یک ماه قبل تاکنون چهار دستگاه
موتورسیکلت سرقتی را به یک مالخر
به نام «م-ن» فروخته ام .او ادامه داد:
من موتورها را برای مالخر سرقت می
کنم و او هم برای هرکدام مبلغ 200
هــزار تومان به من می دهــد! گزارش
خراسان حاکی است :این نوجوان در
ادامه اعترافاتش به سرقت دو دستگاه
موتورسیکلت از شهرستان طرقبه و
شاندیز هم اشاره کرد و گفت :موتورسیکلت کشف
شده را نیز از مقابل یک فروشگاه در اطراف میدان
بار سرقت کرده ام .بنابراین گزارش ،با دستور قاضی
علیزاده ( جانشین معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی در مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد)این
نوجوان برای ادامه تحقیقات به دادگاه ویژه اطفال
معرفی شد.
عکس تزئینی است

اخبار

نوجوان 15ساله:براییکمالخردزدیمیکردم!

هنگام ناگهان نوجوان مذکور تالش کرد چهره
خود را از دید افسر تجسس لباس شخصی مخفی
کند که همین موضوع کنجکاوی مامور انتظامی
را برانگیخت .وقتی آن ها این نوجوان را متوقف
کردند ،مشخص شد که وی «ح -د» نام دارد و حدود
دو ماه قبل به اتهام سرقت موتورسیکلت توسط افسر
تجسس دستگیر شده است.

قتلزنجواندرخانهاجارهای
سجادپور -زن  38ساله ای در منزل اجاره ای
خــودش ،توسط فــرد یا افــراد ناشناسی به قتل
رسید.
به گزارش خراسان ،شب دوشنبه گذشته ،یکی از
همسایگان زن جوان که متوجه نیمه باز بودن در
منزل همسایه اش شده بود ،نام او را صدا زد ولی
پاسخی نشنید.
همسایه مذکور که کمی از وضعیت آشفته درون
منزل نگران بود به آرامــی الی در را گشود اما
ناگهان با پیکر بی جان همسایه اش روبه رو شد
که طاقباز کف اتاق افتاده بود .او هراسان دیگر

همسایگان را خبر کرد و بدین ترتیب دقایقی
بعد نیروهای کالنتری عــازم طبرسی شمالی
 56شدند.
آنان با حفظ صحنه جنایت ،مراتب را به قاضی
علی اکبر احمدی نژاد اطالع دادند و دقایقی بعد
با حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضــوی در محل کشف
جسد ،تحقیقات در این باره آغاز شد.
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که زن 38
ساله به خاطر اختالفات شدیدی که با همسرش
داشت از او جدا شده بود و به تنهایی در این منزل

اجاره ای زندگی می کرد .در ادامه مشخص شد
که «ف-پ» با یک رشته شال توسط فرد یا افراد
ناشناسی خفه شده است اما هیچ لوازمی از منزل
سرقت نشده بود.
گزارش خراسان حاکی است ،تحقیقات بیشتر
توسط قاضی ویژه قتل عمد نشان داد که زن جوان
دو فرزند دارد که نزد شوهرش زندگی می کنند و
او به تنهایی از حدود سه ماه قبل ،به طبقه دوم این
منزل مسکونی نقل مکان کرده بود .واکاوی این
جنایت با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی
احمدینژاد ادامه دارد.

درگیریخانوادگیبهکشفاموالسرقتیانجامید

ساجدی -ماموران انتظامی که برای رسیدگی به
ماجرای درگیری خانوادگی عازم خیابان اقبال
شده بودند ،تعداد زیادی قطعات و لوازم سرقتی
خودرو کشف کردند.
به گــزارش خراسان ،بیست و هفتم شهریور بود
که فردی در تماس با پلیس  ،110از چاقوکشی
برادر معتادش خبر داد و گفت :او با تهدید به مرگ،

پدر و مادرم را کتک می زند!
به دنبال دریافت این خبر و
با صــدور دســتــوری از سوی
ســرهــنــگ فــیــاضــی (رئــیــس
کــانــتــری شــهــرک نــاجــا)
بالفاصله نیروهای گشت
عازم خیابان اقبال شدند و به
بررسی موضوع پرداختند.
در همین حــال زن جوانی
کــه بــه شــدت عصبانی بود
به پلیس گفت :بـــرادرم که
معتاد بــه مــواد
مخدر صنعتی (شیشه) است آرامش
و آسایش را از ما گرفته و پدر و مادرم را
با چاقوکشی تهدید به مرگ می کند
و آ نهــا را کتک می زند این گزارش
حاکی است ،در حالی که ماموران به
ماجرای درگیری خانوادگی رسیدگی
مــی کــردنــد نــاگــهــان یــکــی از آنهــا

تعدادی ضبط و پخش خودرو را دید که روی آن ها
به طرز مشکوکی در گوشه حیاط پوشانده شده بود.
بنابراین ،ماموران موضوع را به قاضی رحمانی،
گزارش دادند و با کسب مجوز قضایی به بازرسی
پرداختند.
در نتیجه تعداد زیادی لوازم سرقتی به همراه یک
دستگاه دوربین تکاوری از مخفیگاه مذکور کشف
شد و جوان معتاد نیز در حالی به دام افتاد که مدعی
بود اگرچه سوابق سرقت دارد اما این لوازم متعلق
به خودش است .با انتقال این متهم به دایره تجسس
کالنتری ،بازجویی از وی آغاز شد.

9
در امتداد تاریکی

رویاهای سوخته!
آن روز وقتی سوار خودروی شاسی بلند خارجی «پرهام» شدم ،خودم را روی زمین
حس نمی کردم .انگار همه رویاهایم به واقعیت تبدیل شده بود .برای دقایقی فقط
به سیستم های جالب و جذاب خودرو نگاه می کردم .هیچ گاه به ذهنم نمی رسید که
دختر «اقدس کلفت» روزی با چنین طمطراقی در شهر تردد کند و طعم خوشبختی
را بچشد ،اما من به آرزوهایم رسیده بودم تا این که روزی ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 18ساله ای است که برای رسیدن به آرزوهای بی
پایانش ،آینده خود را تباه کرد و زندگی اش را به نابودی کشاند .این دختر جوان که
ناامیدانه دست به دامان قانون شده بود تا راهی برای رهایی از سرنوشت تلخ اش
بیابد ،درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت:
پدرم یک کارگر ساده است و مادرم از همان سال های جوانی در خانه های مردم
کار می کند .به همین دلیل در محل سکونت مان به «اقدس کلفت» معروف است،
اما من تا کالس چهارم ابتدایی معنی این کلمه را نمی دانستم تا این که روزی یکی
از همکالسی هایم زمانی که قصد داشت مرا به ناظم مدرسه معرفی کند ،با خنده
گفت« :او دختر اقدس کلفت است ».وقتی دانش آموزان با این جمله خندیدند ،تازه
فهمیدم که آن ها مرا تحقیر می کنند و مادرم شغل خوبی ندارد!
از آن روز به بعد همیشه احساس حقارت می کردم و گوشه گیر بودم .وقتی زنانی را با
عینک دودی و آرایش کرده داخل خودروهای گران قیمت می دیدم از ته دل افسوس
می خوردم .در رویاهایم با خودم می اندیشیدم چرا من در خانواده ای بدبخت به دنیا
آمده ام؟ چه می شد من هم می توانستم با یک غرور خاص لباس های شیک بپوشم
و سوار این گونه خودروها شوم! از سوی دیگر هم دلم به حال مادرم می سوخت که
بی منت شبانه روز کار می کرد تا من و برادر کوچکم درس بخوانیم و آینده خوبی
داشته باشیم .اما من تا کالس دوم راهنمایی بیشتر تحصیل نکردم چرا که نمی
توانستم نیش و کنایه همکالسی هایم را تحمل کنم و از سوی دیگر نیز می خواستم
به مادرم کمک کنم تا کمی از سختی های کارش بکاهم .همه اطرافیانم به نوعی
مرا دختری زیبا اما بدبخت می دانستند که باید من هم نام «زری کلفت» را در آینده
یدک بکشم .خالصه با همین افکار و مشکالت به همراه مادرم به خانه های مردم و
شرکت ها می رفتم تا کمک حال مادرم باشم اما روزی حادثه ای رخ داد که سرنوشتم
را به سیاهی کشاند .آن روز مادرم از من خواست برای پذیرایی از مهمان های همسر
یکی از مدیران شهر همراهش بروم .من هم آماده شدم و دو نفری به منزلی در باالی
شهر رفتیم .وقتی وارد حیاط آن منزل ویالیی شدم درجا خشکم زد .انگار وارد قصر
رویایی شده بودم .مادرم که حیرت مرا دید ،دستم را کشید که حرکت کنم .به او
گفتم این عدالت است که ما دو نفر برای لقمه ای نان تالش کنیم و آن ها  ...مادرم
مثل همیشه چشم غره ای رفت و گفت :خدا را شکر کن! و ناسپاس نباش! خالصه
زن آقای مدیر از راه رسید و ما را به داخل اتاق تعارف کرد .او به مادرم گفت :خوب شد
که نیروی کمکی جوانی با خود آورده ای! مادرم گفت :بله خانم جان! دخترم کنیز
شماست.دوبارهازخجالتآبشدم.چقدربایداینگونهجمالتتحقیرآمیزراتحمل
می کردم .خانم آناهیتا وقتی سر و وضعم را دید ،یکی از لباس های شیک قدیمی اش
را به من داد تا هنگام پذیرایی از مهمان ها آن را بپوشم .وقتی برای شروع کار از اتاق
وارد راهرو شدم ،ناگهان صدای مرد جوانی مرا درجا میخکوب کرد« به! چه بانوی
زیبایی! » با شنیدن این جمله گونه هایم گل انداخت و برق چشمان پرهام مرا گرفت.
او برادر خانم آناهیتا بود .چنان از زیبایی های ظاهری ام سخن گفت که ناخودآگاه
عاشقش شدم .آن روز به هر بهانه ای نزد پرهام می رفتم و با او سخن می گفتم .فکر
می کردم او هم عاشقم شده است .مادرم که زیرچشمی مرا زیر نظر داشت ،هنگام
بازگشت به خانه با خشم و عصبانیت سرزنشم کرد و گفت که دیگر حق نداری با من
سر کار بیایی! تو آبروی مرا بردی! گفتم :تو همیشه دوست داری من کنیز باشم نه
خانم خانه! خالصه ارتباط پنهانی من و پرهام ادامه داشت .او با چرب زبانی هایش
مرا وابسته خودش کرده بود تا جایی که با هم بیرون می رفتیم و من برای رضایت
خاطر او هر کاری می کردم .زمانی که سوار خودروی شاسی بلند او می شدم دنیا را
به گونه ای دیگر می دیدم .چند روز بعد «پرهام» مرا به خانه مجردی اش برد و با وعده
ازدواج ،فریبم داد و هستی ام را به نابودی کشاند .اکنون یک سال از آن ماجرای تلخ
می گذرد اما او نه تنها از ازدواج با من سخن نمی گوید بلکه مرا تهدید به انتشار فیلمها
و تصاویر خصوصی می کند تا به این ارتباط کثیف ادامه بدهم.
شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ محمدعلی محمدی (رئیس کالنتری آبکوه)
تحقیقات پلیس در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

