حوادث
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 3کشتهو 2مفقوددرسیالب
وحشتناککرمان
توکلی /سیالب روز جمعه ،خسارات جانی و مالی
زیــادی در روستاها و بخش هایی از کرمان به جا
گذاشتوباعثجانباختنسهنفرومفقودشدندو
نفر شد .به گزارش خراسان،مدیرعامل هالل احمر
کرمان بااشارهبهمفقودشدنپنج نفرازاعضاییک
خانواده در روستای «میانده کیسکان»شهرستان
بافت که با خــودروی پژو درگیر سیل شده بودند،
گفت:باتالشعواملامدادیتاعصرروزگذشتهپیکر
دومردویکزندرمناطقپاییندستبینکیسکان
و باالی سد بافت (  ۱۵۶کیلومتری کرمان) پیدا
شدهاست .فالحافزود:درپی بارندگیهایشدید،
طغیانرودخانههاوجاریشدنسیلبالفاصله ۵۳
گروه امدادیهاللاحمربرایعملیاتامدادونجات
بهمناطقسیلزدهدرشهرستانهایبافت،بردسیر،
رابر،راور،سیرجان،زرند،راینوماهاناعزامشدند.
وی از امدادرسانی به  ۸۵آسیب دیــده در ۲۱
روستایسیلزدهدرشهرستانهای مزبور خبرداد.
فالح گفت :عملیات امدادرسانی در روستاهای
آسیبدیدهازسیلوجستوجوونجاتافراد مفقود
در شهرستان بافت ادامه دارد .همچنین به گزارش
شبکه خبر ،در آذربایجان شرقی دو نفر بر اثر سیل
جان باختند .در آذربایجان غربی نیز بارندگی و
سیل به برخی مناطق در ارومیه ،سلماس و خوی
خسارتزد.

کوتاه از حوادث

رمزگشایی ازقتلفرانککوچولو

در امتداد تاریکی

هدیهایبراینامادری!

پدر سنگدل بعد از خوراندن رشبت متادون ،شاهرگ دخرتش را زد!

پنج ســالــه ،گروهی
سجادپور-مردجوانیکهپسازقتلهولناک مــانــده از وی بیانگر
از کــارآگــاهــان اداره
دختر پنج ساله اش ،دست به خودکشی زده وقوعجنایتیهولناک
جنایی پلیس آگاهی
بوددرحالیباحضوراتفاقیبرادرکوچکشاز بــود .در ابتدای یکی
خــــراســــان رضـــوی
مرگنجاتیافتکهباچندبرگدستنوشته ،از برگ های این نامه
بــا نــظــارت مستقیم
از این جنایت وحشتناک رمزگشایی کرده بلند باال که با عبارت
س ــره ــن ــگ مــهــدی
است .به گزارش اختصاصی خراسان ،عقربه «مــن «فـــــراز-ب» در
سلطانیان (رئیس
هایساعتحدود 21جمعهشبرانشانمی جمعه1400.4.25
اداره جنایی آگاهی)
داد که بوی شدید گاز شهری ،پسر جوان را به بــــه »...شـــروع شــده
وارد عــمــل شــدنــد
سوی واحد آپارتمانی در خیابان شقایق  17اســـــت ،از کشتن
وتحقیقات گسترده
کشاند.اوکهاحساسمیکردبویگازازمنزل فرزندش با خوراندن
ای را بــا دســتــورات
برادرش در طبقه همکف منتشر می شود ،بی  ۲۰سیسیشربت
ویــــژه قــاضــی دکتر
درنگواردخانهشدوبادیدناوضاعغیرعادی مـــتـــادون بـــه دلــیــل
زرقانی آغــاز کردند.
خانه به طرف شیرهای گاز دوید و سه شیر گاز اختالفاتباهمسرش
بهگزارشاختصاصی
را بست که به شدت گاز شهری از آن بیرون می پــــرده بــرمــی دارد.
خراسان ،در بخشی
زد .او نگاهی به درون تک اتاق واحد آپارتمانی بنابراین گــزارش ،با
از دست نوشته های
انداختوبامشاهدهپیکربرادروبرادرزادهاش لو رفتن ماجرای قتل
قــاتــل کــه در صحنه
که کف اتاق افتاده بودند ،هراسان و مضطرب «فرانک کوچولو» به
جنایت باقی مانده،
خود را به داخــل اتــاق رساند .او وحشت زده دســت پــدر سنگدل،
چنین آمــده است که
فرانک پنج ساله را به آغوش گرفت و به سمت بــافــاصــلــه ســرگــرد
«من «فراز» هستم و با
حیاط خلوت پشت ساختمان دوید تا شاید با قــنــبــری (جانشین
رسیدناکسیژنبهدخترکازمرگنجاتیابد کــانــتــری ســپــاد) ،دختر  ۵ساله ای که توسط پدرش به قتل رسید حــدود  20سی سی
م ــت ــادون بــچــه ام را
اماوقتیدید«فرانککوچولو»تکاننمیخورد مــراتــب را بــه قاضی
لحظه ای به فکر فرو رفت و سپس ماجرا را به ویژه قتل عمد مشهد اطالع داد و بدین ترتیب کشتم ،چون مــادرش ما را تنها گذاشت و از
پلیس 110گزارشداد.دقایقیبعدنیروهای با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ،بی خانهفرارکردوبهشهرکنودهرفت!بهاوگفتم
امــدادی اورژانــس  115در حالی خود را به درنگ قاضی دکتر حسن زرقانی شبانه عازم بچه من وابستگی عجیبی به تو دارد و بدون
شهرک نوید (کشف رود) رساندند که گروهی محلوقوعجنایتشد.بررسیهایمقدماتی تو نمی تواند نفس بکشد ،اگر نباشی دق می
از نیروهای ورزیده تجسس کالنتری سپاد نیز و میدانی مقام قضایی بیانگر آن بود که آثار کند! نرو! نزد بچه ات بمان! اما او ول کرد و
عازم محل وقوع این حادثه تلخ بودند .گزارش بریدن شاهرگ هر دو دست «فرانک  5ساله» رفــت .االن هم در بولوار نجفی
خراسانحاکیاست،باورودنیروهایامدادی نیز روی دستان کوچک وی خودنمایی می تحتحمایتخالفکاریمعروف
کند! این موضوع نشان می داد به «خالدار» و کسی قرار دارد که
که پدر معتاد بعد از خوراندن نــام او را «جــو» در گوشی تلفنم
مقدار زیادی شربت متادون به ذخیره کــرده ام و  ...آن ها پول
فرزندبیگناهش،شاهرگاورا هایهمسرمراباالکشیدهانداما
باتیغاصالحزدهاستتاازمرگ اوآنهاراانتخابکردومرابابچه
وی مطمئن شود اما دخترک ای تنها گذاشت که بــدون مادر
تصویر دست فرانک کوچولو بعد از مرگ
قبل از آن جان به جان آفرین صبرنمیکند!اودرادامهخطاب
و پلیس به واحد آپارتمانی ،مشخص شد دختر تسلیم کرده بود! در همین حال مطالعه چند به همسرش نوشته است «ر» تقاص این کار را
پنج ساله ساعتی قبل جان باخته است اما پدر برگ دست نوشته به جا مانده از قاتل توسط پسمیدهیومنهمکهمیخواهمپشتسر
35سالههنوزنفسمیکشدبنابراینبالفاصله قاضی زرقانی ،راز این جنایت بر اثر اختالفات بچه ام بمیرم همه اش به خاطر توست! قاتل
پیکرنیمهجان«فراز»درحالیبهمرکزدرمانی شدید خانوادگی را نیز فاش کرد .بدین ترتیب «فرانک کوچولو» همچنین ادعا کرده است:
انتقال یافت که چند برگ دست نوشته باقی بااهمیتیافتنماجرایوحشتناکقتلدختر تالش کردم تا همسرم را به خانه بازگردانم

حتی به او اجازه دادم در خانه «شیشه» بکشد!
ولی باز هم با همان سابقه داران و خالفکاران
رفــت! و  ...به گــزارش خــراســان ،با توجه به
رمزگشایی از این جنایت وحشتناک ،گروهی
ازنیروهایتجسسکالنتریسپاد،باراهنمایی
ها و دستورات محرمانه قاضی دکتر حسن
زرقانی ماموریت یافتند به سرپرستی ستوان
قرایی دربــاره وضعیت اجتماعی افــرادی که
در دست نوشته مذکور از آن ها نام برده شده
اســت ،رصــدهــای اطالعاتی صــورت گیرد.
از سوی دیگر نیز بررسی ها نشان داد متهم
 35ساله از مرگ نجات یافته و حال وی رو
به بهبود است .این گزارش حاکی است ،در
حالی که تحقیقات قضایی تا سپیده دم دیروز
به طول انجامید باالخره از زوایای پنهان این
قتل هولناک رمزگشایی شد و بدین ترتیب
گروهورزیدهکارآگاهانادارهجنایینیزبررسی
های تخصصی خود را درباره چگونگی وقوع
این جنایت در حالی آغاز کردند که تحقیقات
فنی آنان نشان می داد مرد  35ساله ابتدا با
خوراندن شربت متادون که شیشه های آن
داخل اتاق افتاده بود ،دخترش را به حالت
اغما کشانده و سپس تالش کرده است با تیغ
اصالح ،شاهرگ دستان او را بزند اما به خاطر
این که دختر کوچک به دلیل عوارض ناشی از
شربت متادون ،توان فریاد کشیدن نداشت،
حتی زمانی که پدر سنگدل تیغ را بر دستان

قاتل روی تخت بیمارستان

او می کشید ،نتوانست با فریاد کوتاهی حتی
«مــادرش» را صدا کند یا بــرای آخرین بار به
چشمانپدرشنگاهکند!شاید...براساساین
گزارش ،تحقیقات بیشتر در این باره همچنان
ادامهدارد.

عکس ها اختصاصی از خراسان

*یورونیوز/باافزایششمارکشتههایسیلویرانگر
اروپا به دست کم  ۱۵۷نفر ،امدادگران اورژانس
در غرب آلمان و بلژیک به نجات صدها نفری که در
معرضخطرهستند،شتافتند.
*ایرنا /میرزایی فرمانده انتظامی مــازنــدران از
دستگیری ســارق حرفهای تجهیزات سایتهای
مخابراتیبااعترافبه ۱۰۰فقرهسرقتدرمازندران
و گلستان خبر داد که یک کارمند اخراجی شرکت
مخابراتوسردستهیکباندبودهاست.
*پلیس فتا /معظمی رئیس پلیس فتای پایتخت از
متالشی شدن یکی از بزرگ ترین شبکه های توزیع
داروهای غیرمجاز و کشف بیش از  160هزار قلم
از این داروهــا که بیشتر آن ها قرصهای گلوریا با
عوارضمرگباربعدازمصرفبودند،خبرداد.
*ایرنا /موقوفهایرئیسپلیسپیشگیریپایتخت،
ازپیشگیریازحادثهایدرتهرانخبردادوگفت:با
دستگیریسارقپیچهایریلراهآهن«آذربایجان»از
عبورقطارازریلناایمنجلوگیریشد.
*رکنا /صاعقه جان یک مادر را در چمستان نور
گرفت.
*ایرنا/پاکدلفرماندهانتظامینقدهگفت:هفتنفر
ازعامالنایجادرعبووحشتدراینشهرستان،در
کمترینزمانشناساییودستگیرشدند.
*تسنیم /طبق گفته پلیس واشنگتن ،جمعه شب
بر اثر تیراندازی در این شهر ،پنج نفر زخمی شدند و
یکدخترششسالهجانخودراازدستدادهاست.

انمه تکان دهنده قاتل را در خراسان بخوانید

9

از روزی که پدرم با زن دیگری ازدواج کرد ،من و
برادرم دچار ضربه روحی شدیدی شدیم به گونه ای
که برادرم ما را رها کرد و به دنبال سرنوشت خودش
رفت و من هم  ...نوجوان15ساله ای که مدعی بود
ازدواجدومپدرشزندگیآنهاراآشفتهکردهاست،
با بیان این که دیگر نمی تواند رفتارهای تحقیرآمیز
نامادری اش را تحمل کند ،به کارشناس اجتماعی
کالنتریشهیدهاشمینژادمشهدگفت10:ساله
بودمکهمادرمرابهخاطریکبیماریصعبالعالجاز
دستدادم.مرگمادرمضربهروحیشدیدیبهمن
و خانواده ام وارد کرد چرا که او زنی مهربان و فداکار
بودکهحتیجانشرابرایآسایشوآرامشمافدامی
کرد.پدرمچوناوقاتبیشتریرابرایکاردربیرون
ازخانهبهسرمیبرد،مادرمهمهکارهایمنوبرادرم
را عالوه بر امور خانه داری انجام می داد به طوری
که حتی از تکالیف مدرسه من نیز غفلت نمی کرد.
خالصهبادرگذشتمادرم،زندگیمازیرورووضربه
روحیشدیدیبهمنواردشد.هنوزیکسالبیشتر
از فوت مادرم نگذشته بود که اطرافیان برای پدرم
آستین باال زدند و طوری وانمود می کردند که پدرم
باید به خاطر سر و سامان دادن به این زندگی آشفته
ازدواج کند تا من و بــرادرم نیز از انزوا و افسردگی
خارج شویم .باالخره پدرم با زن جوانی ازدواج کرد.
برادرمکهنمیتوانستحضورنامادریراتحملکند،
خانهمجردیاجارهکردوبهدنبالسرنوشتخودش
رفت.منهمکههنوزماجرایازخودگذشتگیهای
مادرمرابهخاطرداشتم،سعیمیکردمبهنامادری
امنزدیکترشومامااوهیچعالقهایبهمننداشت.
با آن که مادرم همه اعضای خانواده را دور یک سفره
جمع می کرد و اجازه نمی داد کسی به تنهایی غذا
بخورد اما نامادری ام غذای من را داخل سینی می
گذاشت تا به اتاقم بروم و مزاحم او و پدرم نشوم .کار
به جایی رسید که با نصب یک پرده در اتاق پذیرایی
حتی محل رفت و آمد مرا نیز جدا کرد .رفتارهای
ناشایست نامادری ام به گونه ای بود که دیگر آداب
اجتماعی از خاطرم رفت و به نوجوانی خجالتی و
گوشه گیر تبدیل شدم .با آن که بارها برایش هدیه
خریدم تا مرا دوست داشته باشد اما او فقط پدرم را
می دید و اهمیتی به من و برادرم نمی داد .از سوی
دیگر پدرم نیز غرق در احساسات و عواطف خودش
بودونمیخواستهمسرشآزردهخاطرشود.حاال
دیگرتحملاینرفتارهاراندارمو...شایانذکراست،
به دستور سرگرد علی فاطمی (رئیس کالنتری
شهیدهاشمی نژاد مشهد) اقدامات مشاوره ای و
روان شناختی برای این نوجوان در دایره مددکاری
اجتماعیکالنتریآغازشد.
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