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جنایت در تعمیرگاه!

در امتداد تاریکی

خمش و غرور آین ،قاتل جوان را اپی چوبه دار کشید

عصیان نوه  14ساله
ختصاصی خراسان

ا

قضات دیوان عایل کشور بر حکم قصاص نفس قاتل جوان مهر اتیید زدند
«احمد» در همین حال دستان شاگرد جوان را
آنمرددستانشاگرد 20ساله
محکم گرفت و از فرزندش سوال کرد «او چند
تعمیرگاهراگرفتوازپسر11
سیلی به تو زد؟» کــودک  11ساله گفت2« :
سیلی
سالهخودخواستتادو
سیلی زد!» در این لحظه پدر که احساس غرور
محکمبهصورتآنجوانبزند!
می کرد و خشم و عصبانیت سراسر وجودش را
فرا گرفته بود از فرزندش خواست تا دو سیلی
محکم به گوش پسر جوان بزند! او نیز چنان
سیدخلیل سجادپور -دیــوان عالی کشور کــرد و در همان هنگام «احــمــد» نیز آخرین
بر حکم قصاص نفس جوان  21ساله ای مهر سیلی را خــودش بر صــورت شاگرد  20ساله
تایید زد که با ضربات چاقو شاگرد  20ساله را نواخت .گــزارش اختصاصی خراسان حاکی
در چاله سرویس تعمیرگاه برق خودرو به قتل است ،در حالی که کشمکش های بین آن ها
رسانده بود.به گزارش اختصاصی خراسان ،ادامــه داشــت ،یکی از
عصر نوزدهم تیر سال  97بود که شاگرد  20شاهدان ماجرا ،احمد
ساله تعمیرگاه برق خودرو ،از کودک کارآموز را به گوشه تعمیرگاه
 11ساله خواست تا لوازمی را برای تعمیر به او بــرد تــا او را نصیحت
بدهد اما کودک با بیان این که «تو همواره به کند ولی در آن سوی
من زور می گویی» ،از انجام خواسته شاگرد دیگر تعمیرگاه حادثه
بزرگ تعمیرگاه امتناع کرد .جوان  20ساله هــولــنــاکــی رخ داد.
هم به همین دلیل با دست ضربه ای به پشت «مـــحـــســـن» (دایـــــی
گردن کودک زد که موجب ناراحتی و دلخوری کـــودک) بــه مشاجره
کودک مذکور شد به گونه ای که او تعمیرگاه بــا تــعــمــیــرکــار جــوان
را رها کرد و به خانه اش بازگشت .پدر که از پرداخت و او نیز درباره
بازگشت بی موقع فرزندش تعجب کرده بود ،این که چرا خواهرزاده
از او علت را پرسید .پسر  11ساله نیز ماجرای اش را ســیــلــی زده
است ،از جوان هم سن
سیلی خوردن را برای پدرش بازگو کرد.
«احــمــد» کــه از شنیدن ایــن حــادثــه ،سخت و سال خودش توضیح
عصبانی شده بود با چهره ای برآشفته پسرش خ ــواس ــت! ولـــی ایــن
را ســوار بــر خ ــودرو کــرد تــا بــرای ادب کــردن مشاجره لفظی به درگیری فیزیکی کشید به
«مهدی -پ» به تعمیرگاه برود .در همین حال طوری که محسن طبق اظهارات برخی شهود
«محسن -ع» (برادر زن احمد) نیز که در خانه سیلی دیگری به صورت شاگرد تعمیرگاه زد!
آن ها مهمان بود در حالی با شوهر خواهرش «مهدی» که دیگر کنترل خود را از دست داده
همراه شد که چاقویی را نیز بر کمر بسته بود .بود با میله آهنی (و بنا به قولی آچار رینگ) به
دقایقی بعد آن ها وقتی به تعمیرگاه خودرو سوی محسن (جوان  21ساله) حمله ور شد و
در تایباد رسیدند که جوان  20ساله (شاگرد او را زخمی کرد .در این لحظه «محسن» چاقو
تعمیرگاه) در غیاب استادکارش مشغول کار در را از کمرش بیرون کشید و به سمت شاگرد
چاله سرویس بود .با صدای «احمد» که شاگرد تعمیرگاه هجوم برد« .مهدی – پ» که از ترس
جوان را به بیرون از تعمیرگاه فرامی خواند ،او چاقو به داخــل تعمیرگاه فــرار می کرد بر اثر
کارش را رها کرد و از چاله سرویس بیرون آمد .اضطراب شدید ،درون چاله سرویس تعمیرگاه
در این هنگام پدر کودک از او پرسید چرا پسرم را افتاد اما زمانی که بلند شد هدف ضربات چاقو
قــرار گرفت و با وارد
سیلی زدی؟ جوان
آمــدن چندین ضربه
 20ساله در پاسخ
در حالی که هر دو مهاجم این
هولناک به خون ریزی
گــفــت« :او زبـــان
پرونده جنایی ،دیگری را به
افــتــاد .همسایگان و
درازی می کــرد!»
ارتکاب قتل متهم می کردند،
شاهدان این ماجرای
همین جمله کافی
تاسف بــار ،بالفاصله
بــود تــا شعله های
قضات دادگاه روند رسیدگی
وارد عــمــل شــدنــد و
یکنزاعوحشتناک
سختی را در پیش داشتند
شاگرد مجروح را از
زبانه بکشد چرا که

فرمانده انتظامی استان :

کرمان در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارد
توکلی-حدود ۶۰درصدموادمخدریکهوارد
کشور میشود از مسیرهای استان کرمان عبور
می کند.به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی
استانکرماندرنشستتخصصیکهبهمناسبت
بزرگداشت روز جهانی مبارزه با موادمخدر به
صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور،
وزیــران ،استانداران و اعضای ستاد مبارزه با
مواد مخدر و دیگر مهمانان برگزار شد ،با بیان
این که محصوالت کشاورزی و معدنی زیادی از
محورهای این استان ترانزیت میشود ،افزود:
برخیازسوداگرانمرگ،ازاینفرصتاستفاده
و موادمخدر را در این بارها جاسازی میکنند،
بنابرایننیازبهتامیناعتباربرایتهیهتجهیزات

ایکس ری (تونل تصویربرداری) داریم.سردار
عبدالرضا ناظری ادامه داد :استان کرمان در
خط مقدم مبارزه با موادمخدر قــرار دارد و در
سالگذشتهباکشفبیشاز ۱۶۱تنانواعمواد
مخدر ،رتبه اول مقابله با موادمخدر در کشور را
کسب کرد .وی اظهار کرد :براساس برآوردها
حدود  ۶۰درصد مواد مخدری که وارد کشور
میشود از مسیرهای این استان عبور میکند،
زیراکرماندرمسیرترانزیتموادمخدرقراردارد.

چنگ جوان  21ساله (محسن) رها کردند.
در حالی که مجروح این حادثه به سختی قدم
برمی داشت و ضعف جسمانی بر او غلبه کرده
بود ،به بیرون از تعمیرگاه رفت که در این هنگام
«احمد» از پشت سر و با ضربات مشت و لگد به او
حمله ور شد .در حالی که پیکر خون آلود شاگرد
جوان روی سنگ فرش خیابان افتاده بود و به
سختی نفس می کشید« ،محسن» دوباره روی
سینه او نشست و ضربات مهلک چاقو را در حالی
باز هم بر سر و سینه او فرود آورد که «احمد» نیز
با مشت و لگد برادرزنش را همراهی می کرد.

به گزارش خراسان ،چند دقیقه بعد دو مهاجم
مذکور هنگامی پیکر شاگرد خون آلود را کنار
خیابانرهاکردندوازمحلگریختندکهشاهدان
این حادثه همچنان در بهت فرو رفته بودند.
طولینکشیدکهباتماسهمسایگان،نیروهای
امدادی از راه رسیدند و پیکر «مهدی -پ» را به
مرکز درمانی بردند اما او بر اثر عوارض ناشی از
اصابت ضربات چاقو جان سپرد و بدین ترتیب
پروندهایجناییرویمیزدستگاهقضاییتایباد
قرار گرفت .با صدور دستورات محرمانه ای از
سوی بازپرس پرونده ،دو فرد مهاجم بعد از پنج
روز فرار و زندگی مخفیانه ،دستگیر و به پنجه
عدالت سپرده شدند .در همین حال پزشکی
قانونی نیز علت دقیق مرگ جوان تعمیرکار را
اصابت جسم برنده به ناحیه شکم اعالم کرد اما
«محسن» مدعی شد او فقط یک ضربه با چاقو
به بازوی چپ مقتول زده است .وی ادامه داد:
در حال درگیری ،شوهر خواهرم چاقو را از من
گرفتوباجوانتعمیرکارواردنزاعشد.
او همچنین ادعا کرد« :احمد» در زندان و در

حضور چند تن از زندانیان از من خواست تا قتل
را به گردن بگیرم! چرا که وعده می داد اگر آزاد
شود با فروش خانه و ماشین مخارج رهایی من
از زندان را می پردازد!
به گزارش خراسان ،این ادعاها در حالی مطرح
می شد که مدتی بعد از وقــوع جنایت ،فرد
دیگری نیز شهادت داد :زمانی که مرحوم را واکاوی بیشتر پرداختند و جلسات محاکمه را
درون خــودروی امــدادی می گذاشتم به من به طور تخصصی و با سواالت فنی ادامه دادند.
گفت« :احمد -پ» مرا به قتل رسانده است! با باالخره یکی از زندانیان هم بندی «احمد»
این ادعاها ،این پرونده جنایی شکل پیچیده شهادت داد آن چه را بازگو کــرده است صرفا
تری به خود گرفت و پس از صدور کیفرخواست ادعاهایی بود که از زندانیان دیگر شنیده است
در دادســرای عمومی و دیگر شهود زندانی نیز مطالبی در رد یا اثبات
وانـــقـــاب تــایــبــاد به اینماجرابیاننکردند.باوجوداین،تحقیقاتبا
دادگــــاه کیفری یک استنادات حقوقی محکم و دالیل قاطع قضایی
خراسانرضویارسال به نتیجه رسید و مشخص شد که «محسن»
شدوباتوجهبهاهمیت جوان 21ساله،قاتلیاستکهشاگردتعمیرگاه
ویژه آن در شعبه ششم را هدف ضربات مهلک چاقو قرار داده است.
دادگاه کیفری زیر ذره بنابراین قضات دادگاه پس از شور قضایی رای
بــیــن قــضــاوت رفــت .خــود را در ایــن پرونده پیچیده جنایی اعالم
بــنــابــرایــن گــــزارش ،کردند.دراینرایکهبهامضایقاضیدنیادیده
قــضــات دادگــــــاه که (رئیس دادگاه) و قاضی مصطفوی (مستشار)
اکنونبایدقاتلواقعی رسیده« ،محسن -ع» به خاطر ارتکاب یک فقره
راشناساییمیکردند قتل عمدی به قصاص نفس و برای وارد آوردن
در بــرابــر اســتــنــادات جراحات دیگر به پرداخت دیه محکوم شده
مبهمی قــرار داشتند است .همچنین «احمد» (متهم دیگر پرونده) به
کـــه تــــاش و تجربه اتهام اخالل در نظم عمومی به تحمل یک سال
خاصی را می طلبید تا زندانوبهدلیلایرادصدماتغیرموثردرمرگ،
بهپرداختدیهوهمچنینتحملیکسالزندان
بیگناهیپایچوبهدارنرود!
اینگونهبودکهجلساتدادگاهبهریاستقاضی محکوم شد .این در حالی بود که اولیای دم از
هادی دنیادیده و مستشاری قاضی غالمرضا محضر دادگــاه خواسته بودند برای هر فردی
مصطفوی آغاز شد .بنابر نظر تخصصی رئیس که دادگاه ارتکاب جنایت توسط او را به اثبات
دادگــاه ،سطر به سطر اوراق این پرونده قطور برساند،تقاضایقصاصنفسدارند.
جنایی مورد واکاوی و کنکاش های علمی قرار گزارش خراسان حاکی است ،صدور این رای
گرفت و بازجویی از شاهدان و افراد مرتبط با اما با اعتراض وکالی مدافع متهمان روبه رو شد
پرونده به طور ویژه آغاز شد .قضات شعبه ششم و این پرونده توسط قضات با تجربه دیوان عالی
دادگــاه کیفری یک خراسان رضــوی هرگونه کشور مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت ولی
اظهارنظر از سوی وکالی مدافع و شاهدانی که قضات شعبه  48دیوان عالی نیز پس از بررسی
هــــای مــوشــکــافــانــه،
به دادگــاه معرفی
بــر رای قــضــات شعبه
می شدند ،با دقت
کارآموز 11سالهوقتیبه
ششم دادگــاه کیفری
بررسی می کرد تا
خواستهشاگرد 20ساله
یــک خــراســان رضــوی
ایــن کــه مشخص
تعمیرگاهتوجهینکرد ،اویک
مهر تایید زدند و بدین
شد استدالل ها و
سیلیبهپشتگردنکودک
تــرتــیــب ایـــن پــرونــده
اظهارات برخی از
مذکورنواختکههمینماجرا
جــنــایــی بـــه اجــــرای
شاهدانباواقعیت
احـــکـــام دادســــــرای
هایحادثهمنطبق
یکنزاعمرگباررارقمزد!
عــمــومــی و انــقــاب
نیست امــا بــاز هم
ارسال شد.
قضات دادگ ــاه به

توقتلرابهگردنبگیر!چراکه
اگر من آزاد شوم با فروش خانه و
خودرو تو را از زندان نجات
میدهم

زمینلرزهراورکرمانخسارتنداشت
توکلی-زمین لــرزه  5.4ریشتری عصر یک
شنبه در حوالی راور کرمان خسارتی نداشت.
به گزارش خراسان ،مالک اژدری فرماندار راور
گفت :این زمین لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری
زمین رخ داد.مجید سعیدی مدیرکل مدیریت
بحران استانداری کرمان با بیان این که این

زمین لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری زمین رخ
داد ،افزود :کانون زمین لرزه خارج از منطقه
مسکونی و در  ۶۰کیلومتری شمال شهرستان
راور در نزدیکی مرز خراسان جنوبی بوده است.
وی تصریح کــرد :گــروه های ارزیــاب در حال
بررسی مناطق اطــراف کانون زلزله هستند.

بنابر این گزارش ،زمین لرزه مذکور در شهرهای
اطراف از جمله مناطقی از مرکز استان کرمان
نیز احساس شد.
فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان
از آماده باش نیروهای امدادی شمال استان
کرمان خبر داد.

دیگر توان سرپرستی نوه  14ساله ام را ندارم .از
روزی که دخترم خودکشی کرد دختر 8ساله اش
به منزل من آمد اما اکنون نمی توانم خواسته های
او را برآورده کنم به همین دلیل یک هفته از خانه
فرار کرد و در مخمصه های خطرناکی افتاد که...
به گــزارش خراسان ،زن  57ساله ای که قصد
داشت حضانت نوه  14ساله اش را از خود سلب
کند و او را به یک مدرسه شبانه روزی بسپارد،
درباره سرگذشت تاسف بار خود و فرزندانش به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت 24 :ساله بــودم که به طــور سنتی
ازدواج کــردم .همسرم کارگری زحمتکش بود
که خیلی برای امــرار معاش خانواده اش تالش
می کرد اما بعد از هشت سال زندگی مشترک
سرنوشت من به گونه دیگری رقم خورد چرا که
همسرم به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شد و
جان خودش را از دست داد .آن زمان «محبوبه»
 6سال بیشتر نداشت و من مجبور بودم دخترم
را زیر بال و پر خودم بگیرم .درحالی که روزگار
سختی را می گذراندم و دو سال از مرگ همسرم
سپری شــده بــود« ،قـــدرت» به خواستگاری ام
آمد .من هم برای رهایی از این وضعیت آشفته و
نابسامان تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما یک
هفته بعد از جاری شدن خطبه عقد تازه فهمیدم
همسرم اعتیاد شدیدی به موادمخدر دارد ولی
نمی توانستم از او جدا شوم چرا که بعد از مرگ
همسر اولم دوران سختی را تجربه کرده بودم،
بنابراین به زندگی با او ادامه دادم .باالخره هشت
سال بعد و در حالی که صاحب دو دختر دیگر شده
بودم ،کارد به استخوانم رسید و دیگر نتوانستم به
زندگی مشترک با یک مرد معتاد و بی مسئولیت
ادامــه بدهم ،ایــن بــود که به ناچار از او هم جدا
شدم و همه تالشم را به کار گرفتم تا هر سه دخترم
را بــزرگ کنم .با کارگری در خانه های مــردم و
کارخانجات تولیدی در نهایت آن ها را به خانه
بخت فرستادم ولی متاسفانه زندگی هرکدام
از دخترانم به سرنوشتی تلخ گره خورد و در فراز
و نشیب های روزگــار خاکسترنشین شدند .در
این میان محبوبه (دختر اولم) حدود شش سال
قبل به دلیل مشکالت روحی و روانــی دست به
خودکشی زد و در حالی که «سمیرا» تنها دخترش
 8سال بیشتر نداشت ،جان سپرد و مرا عزادار
کرد .در همین حال شوهر او که از اتباع خارجی
بود ،حضانت فرزندش را نپذیرفت و با زن دیگری
ازدواج کرد .من هم که نمی توانستم آوارگی نوه
 8ساله ام را تحمل کنم ،سرپرستی او را به عهده
گرفتم و نــزد خــودم آوردم امــا اکنون که به 14
سالگی رسیده است ،خواسته هایی مانند خرید
دوچرخه یا گوشی هوشمند دارد که در توان من
نیست .اگرچه همواره تالش کرده ام در حد توانم
خواسته هــای ضــروری او را ب ــرآورده کنم امــا او
دختری نوجوان است و من نمی توانم هر آن چه را
دوست دارد برایش فراهم کنم به همین دلیل چند
ماه قبل یک شب از خانه فرار کرد و ما برای یافتن او
به هر جایی سرزدیم تا این که باالخره او را هنگامی
در پارک ملت یافتیم که مورد تعرض قرار گرفته
بود .بعد از این ماجرا چنان بی حیا و جری شده
است که دیگر نه تنها به نصیحت ها و توصیه هایم
گوش نمی دهد بلکه با توهین های زننده به من بی
احترامی می کند و بدون اجازه من به هرجایی که
دوست دارد قدم می گذارد ،به همین دلیل تصمیم
گرفتم او را به یک مدرسه شبانه روزی بسپارم تا
فقط آخر هفته به منزل بیاید چرا که آینده روشنی
برای آن دختر نوجوان متصور نیستم .از سوی
دیگر «سمیه» (دختر دومم) به سرنوشت من دچار
شد و با یک فرزند از شوهر معتادش طالق گرفت و
سپس با مردی ازدواج کرد که از همسر اولش نیز
دختر داشت .دخترم نیز به ناچار سرپرستی دختر
شوهرش را پذیرفت و در کنار دختر خودش بزرگ
کرد اما وقتی از شوهر معتادش طالق گرفت،
دادگاه صالحیت حضانت هر دو دختر را از شوهر
او سلب کرد و به سمیه سپرد.
اکنون «سمانه» دختر سومم نیز در کشاکش
طالق است و از مدتی قبل در منزل من زندگی
می کند اما دلش به حال خواهر بزرگ ترش می
سوزد که نمی تواند مخارج خود و دو دخترش
را در شهرستان تامین کند .این درحالی است
که من هم حدود  20سال قبل برای سومین بار
ازدواج کــردم تا سایه مــردی بــاالی سرم باشد.
اکنون نیز اگرچه همسرم در کنار ما زندگی نمی
کند اما تا حدودی مخارج زندگی ام را می پردازد.
در این وضعیت به دختر دومم پیشنهاد کردم اگر
قصد دارد به مشهد بیاید و در کنار من زندگی کند
باید چاره ای برای دختر شوهرش بیندیشد چرا
کهمنفقطمیتوانمهزینههایاوودخترخودش
را تامین کنم .حاال به کالنتری آمده ام تا برای
رهایی از این مشکالت یاری ام کنید.
گزارش خراسان حاکی است ،با صدور دستوری
از ســوی سرهنگ سیدرضا معطری (رئیس
کالنتری قاسم آباد مشهد) رسیدگی تخصصی و
کارشناسی به ادعاهای این زن میان سال توسط
مشاوران کارآزموده دایره مددکاری اجتماعی
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

