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درامتداد روشنایی

عاملقتلمسلحانهزنجوانخودکیشکرد؟
سجادپور -احتمال خودکشی عامل قتل مسلحانه زن
جوان در حالی قوت گرفته است که برخی شواهد موجود
نشان می دهد مردی که چند ساعت بعد از قتل زن جوان،
خود را از پل عابر پیاده ای در نزدیکی سه راه فردوسی
مشهد پایین انداخت همان قاتل مسلح فراری است.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،صبح دوشنبه

(بیست و چهارم مرداد) گذشته ،مرد مسلحی که اسلحه
کلت را در دست می فشرد وارد یک منزل مسکونی در
خیابان طبرسی شمالی  58شد و زن  35ساله ای را مقابل
سه فرزند  13 ،5و  15ساله اش به قتل رساند و از صحنه
جنایت گریخت .بعد از ظهر همان روز نیز مرد جوانی خود
را از باالی پل عابرپیاده در وسط بزرگراه آسیایی (محدوده

سه راه فردوسی) پایین انداخت و خودکشی کرد به طوری
که سر وی متالشی شد و قابل شناسایی نبود.با انتقال
جسد مرد مذکور به پزشکی قانونی ،تحقیقات گسترده
پلیس با دستوراتقاضی عارفی راد« قاضی ویژه قتل عمد»
برای شناسایی هویت وی در حالی آغاز شد که بررسی
های مقدماتی با توجه به شواهد موجود نشان می دهد این

نجات از مرداب وحشتناک

مرد احتماال همان قاتل مسلح است که زن جوان را مقابل
چشمان فرزندانش کشت .شایان ذکر است خبر خودکشی
مرد جــوان در صفحه  11روزنامه خراسان با عنوان دو
خودکشی در یک روز و خبر قتل مسلحانه زن جوان نیز با
عنوان «جنایت مهاجم مسلح مقابل دیدگان  3کودک» در
صفحه حوادث سه شنبه بیست و پنجم مرداد به چاپ رسید.

در ابزسازی صحنه قتل اپکبان مهشدی مطرح شد

شلیکدرخالفجهت!

ا

عکس ها اختصاصی خراسان

ســـیـــد خــلــیــل
ســــجــــادپــــور-
عــــامــــان قــتــل
دلخراش پاکبان
مشهدی ،هنگام
بــازســازی صحنه
جــنــایــت مــدعــی
شــــدنــــد کـــــه او
ناخواستهدرمیان
رگبار گلوله ها به
مقتول حسین جالیریان
قتلرسیدهاست.
بــه گ ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان،
عامالن یک نزاع مسلحانه هولناک که با شلیک
گلوله به سمت یکدیگر ،مرگ دلخراش پاکبان
بی گناهی را رقم زده بودند ،با دستور قاضی
ویــژه قتل عمد مشهد به محل وقــوع جنایت
هدایت شدند تا صحنه قتل را مقابل دوربین
قوه قضاییه بازسازی کنند .به همین دلیل
دو طــرف خیابان کشمیری  62در شهرک
مهرگان با نوار «ورود به صحنه جرم ممنوع»
بسته شد و محیط مذکور به قــرق نیروهای
انتظامی درآمد.
طولینکشیدکهدومتهماصلیپروندهدرحالی
از خودروهای پلیس خارج شدند که دو سالح
کلت و کالشینکف (خالی از گلوله) در اختیار
آنهاقرارگرفت.هنگامیکهمقدماتبازسازی
صحنه جنایت از سوی کارآگاهان اداره جنایی

فراهم شد ،متهمان با اشاره قاضی دکتر صادق
صفری مقابل دوربین قوه قضاییه ایستادند
تا به صورت عملی و عینی صحنه جنایت را به
تصویر بکشند .گزارش روزنامه خراسان حاکی
است ،پس از تفهیم اتهام ارتکاب قتل عمدی از
سوی قاضی شعبه  208دادســرای عمومی و
انقالب مشهد و تاکید بر این که متهمان مواظب
اظهارات خود باشند و حقیقت ماجرا را بیان
کنند ،البته (هادی – ص) (یکی از متهمان) در
حضور مقام قضایی گفت :اختالف ما بر سر یک
ملکبودکهازمدتیقبلباهمدرگیریداشتیم.
روز قبل از حادثه نیز با «علی – ک» بــه نزاع
پرداختیم به طوری که کار به کتک کاری کشید
اما منزل خانواده «علی -ک» طوری بود که ما
باید از مقابل منزل آن ها در خیابان کشمیری
عبور می کردیم با اتفاقی هم که روز قبل افتاده
بود من یقین داشتم که «علی – ک» انتظار ما
را می کشد تا انتقام روز قبل را بگیرد به همین
دلیل اسلحه کالشینکف را برداشتم تا اگر
درگیری رخ داد آن ها را بترسانم .وقتی سوار بر
خودرویپژوپارسبهمقابلمنزلآنهارسیدیم
همین اتفاق هم افتاد او از خانه بیرون آمد و با
داد و فریاد یک تیر هوایی شلیک کرد .من هم
بالفاصله اسلحه را مسلح و یک گلوله به سمت
دیوار شلیک کردم به طوری که به آن ها اصابت
نکندچراکهقصدمفقطترساندنآنهابودولی
«علی -ک» از ترس فرار کرد و در حال فرار لوله

ختصاصی خراسان

اسلحهکلترابهسمتعقبگرفتهبودوبهطرف
ما شلیک می کرد که در این میان پاکبان وسط
درگیری قرار گرفت و با اصابت گلوله هایی که
شلیک می شد به زمین افتاد .ما هم با دیدن این
صحنهترسیدیموازمحلگریختیماماخیلیزود
خودمرابهپلیسمعرفیکردمچراکهمنپاکبان
رانمیشناختمواوبیگناهقربانیدرگیریبین
ما شده بود.
بنا بر ادامه گزارش روزنامه خراسان « ،علی –
ک» متهم اصلی پرونده نیز پس از توصیه های

مقام قضایی درباره بیان حقیقت ماجرا ،مقابل
دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و در حالی که
سالح کلت کمری را در دست داشت به تشریح
حادثه دلخراش هشتم اردیبهشت گذشته
پرداخت و گفت :آن روز صبح وقتی از خانه
بیرون آمدم« ،هادی -ص» را سوار بر پژو پارس
دیــدم که مسلح بودند و به ســوی من شلیک
کردند .من هم که ترسیده بودم قصد داشتم
از میان گلوله ها فرار کنم اما در همین حال
هم لوله سالح کلت را در خالف جهت حرکتم

گرفته بودم و مدام شلیک می کردم تا بتوانم
جای امنی پیدا کنم که ناگهان دیدم پاکبان
محله روی زمین افتاده است .من قصد کشتن
او را نداشتم فقط بی هدف به پشت سرم شلیک
می کردم تا بتوانم از چنگ شلیک های طرف
مقابل بگریزم.
ایــن گــزارش حاکی اســت ،با پایان اعترافات
متهمان در صحنه جنایت ،قاضی دکتر صفری
دستور انتقال آن ها به زندان را صادر کرد تا این
پرونده جنایی مراحل دیگر دادرسی را طی کند.

سابقه خبر

بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی صفری

 ۵کشته در واژگونی مرگبار محور کهنوج  -جیرفت
توکلی  -واژگونی مرگبار سواری پژو در محور
کهنوج به جیرفت ،پنج کشته و یک مجروح به
جا گذاشت.رئیس اورژانس پیش بیمارستانی
جیرفتدربارهاینحادثهتلخاظهارکرد:ساعت
 23:31پنج شنبه شــب  27مـــرداد  ،طی
تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس پیش
بیمارستانیجیرفت،حادثههولناک واژگونی
پژو در محور کهنوج به جیرفت حوالی نیروگاه
برق کهنوج گزارش شد.ابراهیم افضلی ادامه
داد :شــدت ایــن حادثه به حــدی بــود که پنج

سرنشینخودرودرردهسنی ۱۸تا ۲۰سال،در
دم جــان باختند و یک مجروح ایــن حادثه از
سوی عوامل امــدادی اورژان ــس بیمارستان
 ۱۲فروردین به کهنوج منتقل شد.وی افزود :
متاسفانه حوادث ترافیکی به میزان روز افزون
در جادههای کشور ،منجر به کشته شدن یا
معلولیت دایم افراد میشود که رعایت قوانین
و مقررات راهنمایی و رانندگی ،بستن کمربند
ایمنیوسرعتمطمئنهمیتواندبهمیزانقابل
توجهیازمرگومیرناشیازحوادثبکاهد.

به گزارش روزنامه خراسان ،ساعت  8:30صبح روز هشتم اردیبهشت ناگهان صدای
شلیک گلوله در خیابان شهید کشمیری ، 62سکوت صبحگاهی را شکست و درگیری میان
افرادی که با یکدیگر اختالف ملکی داشتند آغاز شد .پاکبان  55ساله مشهدی نیز که پس
از  17سال خدمت در شهرداری از یک ماه قبل در این منطقه مشغول کار بود ،با مشاهده
این وضعیت پا به فرار گذاشت تا از میان باران گلوله بگریزد اما در یک لحظه هدف گلوله قرار
گرفت و تیری که از سالح کلت شلیک شده بود سر او را شکافت و گلوله دیگری نیز به پایین
زانویشاصابتکرد.لحظاتیبعدازفرارعامالننزاعمسلحانه،امدادگراناورژانسباتماس
اهالی محل از راه رسیدند و او را به مرکز درمانی انتقال دادند اما او بر اثر اصابت گلوله جان
خود را از دست داده بود .ساعتی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی
آگاهی ،تحقیقات برای شناسایی مهاجمان آغاز شد که مدتی بعد «هادی -ص» خود را به
پلیس معرفی کرد و «علی – ک» نیز با تالش کارآگاهان به دام افتاد اگر چه «علی – ک» ابتدا
سعی می کرد با داستان سرایی حقیقت ماجرا را انکار کند اما در بازجویی های تخصصی
باالخره به شلیک با سالح کلت اعتراف کرد اما گفت قصد کشتن پاکبان را نداشته و او به
صورت اتفاقی هدف گلوله قرار گرفته است.

با آن که همواره از انواع دخانیات و مواد مخدر
فراری بودم اما با اولین مصرف در یک مجلس
عروسی همه زندگی ام نابود شد به طوری که
دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم  .در این
زمان بود که به خودم آمدم و ...
به گزارش خراسان  ،مرد  45ساله با بیان این که
قصد دارم به دیگر معتادان برای رهایی از چنگال
مواد افیونی کمک کنم درباره سرگذشت خود به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد
گفت :از همان دوران نوجوانی چنان اراده ای را
در خودم حس می کردم که بسیاری از کارهای
سخت و باورنکردنی را انجام می دادم به طوری
که مدام از سوی خانواده و اطرافیانم تشویق می
شدم .پدرم می گفت :حسن با این اراده اش کوه
را هم جا به جا می کند .تعریف و تمجیدهای
دیگران حس غرورانگیزی به من می داد و سعی
می کــردم در هر کــاری به دیگران کمک کنم.
خالصه بعد از آن که دیپلم گرفتم عازم خدمت
سربازی شدم .چون در تعطیالت تابستانی در
یک تراشکاری کار می کردم تقریبا این حرفه
را به خوبی آموخته بودم به همین دلیل هم در
دوران سربازی در بخش پشتیبانی و مهندسی
مشغول خدمت شدم .بعد از پایان خدمتم همین
شغل را با راه انــدازی یک کارگاه بــزرگ ادامه
دادم طولی نکشید که اوضاع اقتصادی ام رونق
گرفت و با درآمد خوبی که داشتم خودرو و خانه
و کارگاه خریدم و سپس با دختری زیبا و مهربان
ازدواج کردم .آرزو زن بسیار خوبی بود و در تمام
سختی ها و مشکالت مرا همراهی می کرد.
روزگار خوش من در حالی سپری می شد که من
از انواع دخانیات مانند سیگار و قلیان دوری می
کردم به گونه ای که حتی اگر یکی از کارگران
کارگاه سیگار می کشید او را نصیحت می کردم
تا استعمال سیگار را ترک کند اگر هم به مصرف
ادامه می داد به ناچار از کارگاه اخراجش می
کردم تا دیگران را آلوده نکند .باالخره خوشی
های زندگی من با به دنیا آمدن دوقلوهایم تکمیل
شد حاال دیگر چیزی در زندگی کم نداشتم و
مدام خدا را به خاطر این همه نعمت شکر می
کردم تا این که آن روز لعنتی فرا رسید .یکی از
بستگان نزدیک مان دخترش را عروس کرده بود
و من و همسرم نیز به این مجلس عروسی دعوت
بودیم .آن روز ســوار بر خــودروی شاسی بلند
خارجی به شهرستان رفتیم تا در شادی آن ها
شریک باشیم .در اوج رقص و پایکوبی و شادمانی
مهمانان برخی دوستان و نزدیکان را می دیدم که
یکییکیوارداتاقکوچکیمیشوندکهدرپشت
ساختمان قرار داشت من هم از سر کنجکاوی
قدم به آن جا گذاشتم و با صحنه تریاک کشی
رو به رو شدم چند پیک نیک و اجاق گاز تک شعله
در وسط اتاق روشن بود و تعداد زیادی از مهمانان
هرکدام به شیوه ای مشغول مصرف مواد مخدر
بودند .در این هنگام یکی از آشنایان با حالتی
تمسخرآمیز خطاب به دیگران گفت :حسن اهل
این برنامه ها نیست او فقط برای حال گیری آمده
است .این سخن خیلی برایم سنگین بود چرا که
احساس کردم آن ها مرا از خودشان نمی دانند
و مسخره ام می کنند این بود که در جمع آن ها
نشستم و شروع به مصرف مواد مخدر کردم تا به
دیگران ثابت کنم که من آن ها را دوست دارم و
خودم را تافته جدابافته نمی دانم .خالصه نه تنها
آن روز برای اولین بار طعم مواد مخدر را چشیدم
بلکه در مدت یک هفته ای که در شهرستان بودیم
هر روز در کنار آن ها می نشستم و مواد مصرف
می کردم با خودم می گفتم این حرف ها که می
گویند اگر به مواد مخدر آلوده شوی دیگر نمی
توانی آن را ترک کنی فقط یک مشت حرف مفت
است! باالخره یک هفته بعد به مشهد بازگشتم و
دوباره زندگی ام را با ورود به کارگاه تراشکاری
ادامه دادم اما وسوسه مصرف مواد مخدر رهایم
نمی کرد تا این که پنهانی به منزل رفتم و مقداری
از مواد مخدری را مصرف کردم که دوستانم در
شهرستان به من هدیه داده بودند .این گونه
بود که آرام آرام به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم
و سپس به مصرف مواد مخدر صنعتی روی آوردم
طولی نکشید ورشکست شدم و نه تنها همه مال
و اموالم را از دست دادم بلکه مبالغ زیادی بدهی
باال آوردم و فراری شدم .بعد از این ماجرا به چنان
فالکتی افتادم که آرزو هم به صــورت غیابی از
من طالق گرفت و به همراه دوقلوهایم به دنبال
سرنوشت خودش رفت در حالی که همچنان در
منجالباعتیاددستوپامیزدمیکروزبهخودم
آمدموبهیادحرفپدرمافتادمکه«ارادهحسنکوه
را جا به جا می کند» در یک لحظه تصمیم قاطعی
گرفتم دستم را روی زانوهایم گذاشتم و با یک یا
علیبلندشدم.آنروزبهیکیازمراکزترکاعتیاد
رفتم و بعد هم رفاقتم را با دوستانی ادامه دادم که
سال ها بود مواد مخدر را ترک کرده بودند و برای
کمک به دیگر معتادان تالش می کردند .امروز
بیشتر از پنج سال از ترک اعتیادم می گذرد و به
کالنتری آمده ام تا در صورت نیاز به دیگر معتادان
برایرهاییازاینمردابوحشتناککمککنم.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

