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مردی در آتش اعتیاد
سوخت

ساجدی -جوان  30ساله ای در شعله های آتشی سوخت که خود به پا کرده بود! به گزارش خراسان ،ظهر دیروز قاضی میرزایی (قاضی
ویژه قتل عمد) در جریان کشف جسد سوخته جوانی قرار گرفت که درون یک چهار دیواری در انتهای خیابان توس  35افتاده بود .بررسی
ها نشان داد :وی کارتن خواب بوده و با آتشی که خود برافروخته ،دچار سوختگی شده است.

...

ازمیان خبرها
خسارت زلزله به  19خانه روستایی
در رابرکرمان
توکلی -زلزله  4.7ریشتری  ،بــه 19  واحــد مسکونی
روستایی در شهرستان رابر خسارت  وارد کرد.
فرماندار شهرستان رابر  گفت :بر اثر زمین لــرزه صبح
پنجشنبه دو نفربه علت ترس از زلزله ،حین فرار  مصدوم
و دچار آسیب  شدند.
علیدادی افــزود ۱۹ :واحــد مسکونی روستایی بر اثر
این  زمین لرزه در روستاهای  کوه سفید ،گورساروئیه و
ده دیوان دچار خسارت و ترک خوردگی شدند .براساس
این گزارش  زلزله ای به بزرگی  ۴و هفت دهم ریشتر
ساعت  ۹و  ۴۹دقیقه صبح پنج شنبه  در شهرستان رابر
از توابع استان کرمان در عمق ۵۰کیلومتری زمین به
وقوع پیوست ،که بالفاصله گروه های ارزیاب به مناطق
این شهرستان اعزام شدند.

«غار یخی» جان نوجوان مشهدی را گرفت
فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت :ریزش غار یخی «چما»
کوهرنگ موجب محبوس شدن تعدادی از گردشگران شد
که با تالش نیروهای امدادی و محلی گردشگران نجات
یافتند ،اما یک پسر 15ساله مشهدی بر اثر شدت جراحات
جان باخت .در این حادثه  12تن مصدوم شدند.

مک دونالد صدها نفر را راهی بیمارستان کرد
تارنمای سازمان غذا و داروی آمریکا با اعالم این که 507
مورد مسمومیت به علت مصرف ساالدهای مک دونالد در
 15ایالت آمریکا و همچنین نیویورک گزارش شده است،
اضافه کرد :صدها نفر به علت مصرف این محصوالت راهی
بیمارستان شدند.

انبارهای غیرقانونی در دستور كار
دادستان کرمان
توکلی -دادستان عمومی و انقالب مركز استان كرمان  با
اشاره به این که هیچ مكان امنی برای محتكران  و مخالن
نظام اقتصادی كشور وجــود ندارد،گفت :انبارهای
غیرقانونی در دستور كار این دادستانی قرار دارد.
بــه گــــزارش خــبــرنــگــارمــا قــاضــی دادخــــدا ســــاالری از
اجــرای ســومــیــن مــرحــلــه طــرح مــبــارزه بــا محتكران و
مخالن  نظام اقتصادی كشور در كرمان خبر داد و افزود:
در این مرحله بازرسی ها از منازل مسكونی خواهد بود كه
مجرمان به احتكار كاالهای ضروری و اساسی در پوشش
منازل مسکونی اقدام کرده اند .
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عده کشی اوباش رنگ خون گرفت

درامتدادتاریکی

قتلپایدیگکلهپاچه!

سیدخلیل سجادپور -عده کشی تعدادی از اراذل و
اوبــاش در منطقه بولوار توس مشهد درحالی جنایتی
هولناک را در یک طباخی رقم زد که آنان با ایجاد رعب
و وحشت و با در دست داشتن انواع سالح های سرد ،به
مشتریان وحشت زده ای که از ترس به زیرزمین طباخی
پناه برده بودند ،حمله ور شدند و خون به پا کردند! به
گــزارش خراسان ،این حادثه وحشتناک صبح روز پنج
شنبه گذشته هنگامی رخ داد که چند جوان مغرور به ابهت
های خود ساخته کاذب ،وارد طباخی شدند و در حالی
که به گردنکشی خود می نازیدند با غرور وصف ناشدنی
درخواست غذا دادنــد .وقتی طباخ غذای آنان را روی
میزشان گذاشت ناگهان قهقهه ها و خنده های بی جان
آنان ،نظر مشتریان طباخی را جلب کرد و صحبت های
آرام و در گوشی مشتریان شروع شد .در این هنگام یکی
از اوباش محله که مست غرور بود خطاب به چند جوان
که آن سوی طباخی در حال صرف غذا بودند ،گفت :شما
چیزی درباره ما گفتید؟! یکی از مشتریان پاسخ داد :نه!
چیزی نگفت! آن جوان درحالی که اخم هایش را به هم
می کشید از کنار میز برخاست و ادامه داد :نه! مثل این
که چیزی گفتی!! هرچه دیگر مشتریان به آن جوان مغرور
می گفتند! که مشتری طباخی چیزی نگفت! او بیشتر
اصرار می کرد که نه! چیزی گفت!! باالخره این کشمکش
و مشاجره لفظی با دخالت صاحب طباخی  ،فروکش کرد
و آن ها از حمله به مشتری خــودداری کردند! ولی آتش

هیبتهایکاذباوباشیکهبه
دنبال خودنمایی بودند ،دوباره
هنگام خروج از طباخی شعله
ور شد .در این هنگام یکی از آن
پنج نفر ناگهان شیشه نوشابه
ای را از داخل جعبه برداشت
و با شکستن آن به سوی چند
مشتری حمله کرد که در این
میان یکی از مشتریان مجروح
شد.
گزارش خراسان حاکی است:
ماجرای این درگیری با دخالت
صاحب طباخی باز هم خاتمه یافت اما مالک مغازه که
احتمال می داد ،اوباش دوباره به محل بازخواهند گشت
کرکره طباخی را پایین کشید تا دیگر مشتریان با آرامش
به صرف غذا بپردازند ولی طولی نکشید که پیش بینی
صاحب مغازه درست از آب درآمد .اوباش که عده کشی
کرده بودند این بار با شمشیر و داس و کارد و چوب و از در
پشت طباخی ،عربده کشان وارد سالنی شدند که طبقه
دوم آن مسکونی بود.
هیچ کس جرئت نزدیک شدن به اوباش را نداشت چرا که
عده دیگری نیز بیرون از مغازه ایستاده بودند تا به محض
خروج مشتریان آن ها را زمین گیر کنند و مورد ضرب و
جرح قرار دهند .وحشت و ترس وجود مشتریان را فرا

گرفته بود و هر کس سعی می کرد با فرار از محل ،جان
خود را نجات دهد .اوباش مذکور که شمشیر و کارد را در
هوا می چرخاندند وارد کله پزی شدند و به سوی مشتریان
هجوم بردند .چند جــوان نیز به همراه دیگر مشتریان
طباخیبهسمتپلههاییگریختندکهبهزیرزمینطباخی
می رسید ولی آن جا دیگر راه گریز نداشتند و به چنگ
اوباش مسلح افتادند .جیغ و فریاد دلخراش مشتریان،
دل ها را می لرزاند ولی کسی نمی توانست به داد آن ها
برسد .اوباش خشمگین شیشه های طباخی را شکسته
بودند و با لگد به در و دیوار می کوبیدند تا هیبت کاذب
خود را برای ایجاد رعب و وحشت به رخ مشتریان بکشند.
آن ها با تیغه های تیز سالح سرد بی رحمانه چند جوان را

مادردلشکسته

مجروح کردند که در این میان جوان  27ساله تازه داماد
با وارد آمدن ضربات شمشیر به قفسه سینه اش ،به شدت
دچار خون ریزی شد .با فرار اوباش از محل این درگیری
خونین ،اورژانس از راه رسید و «امیر» را به مرکز درمانی
رساند اما تالش پزشکان بی نتیجه ماند و این جوان تازه
داماد بر اثر شدت خون ریزی و عوارض ناشی از اصابت
شیء نوک تیز و برنده جان سپرد.
بنا به گزارش خراسان ،در پی وقوع این حادثه هولناک،
نیروهای انتظامی در محل حادثه حضور یافتند و ضمن
گزارش ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد ،به حفظ صحنه
محل ارتکاب جرم پرداختند تا اوباش آثار جرم را از بین
نبرند.
دقایقی بعد با حضور قاضی «کاظم میرزایی» تحقیقات
گسترده ای برای شناسایی عامالن عده کشی مرگبار
در حالی آغاز شد که سرهنگ سلطانیان (رئیس دایره
قتل پلیس آگاهی خراسان رضوی) نیز در محل حضور
یافته بود.
طولی نکشید که با رصدهای اطالعاتی کارآگاهان زبده
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ،متهمان این
جنایت وحشتناک ،شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار
گرفتند .بررسی های بیشتر با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی میرزایی در حالی ادامه دارد که وی پیش
از این به پرونده های سنگین اراذل و اوباش رسیدگی
میکرد و از تجربیات ارزنده ای در این باره برخوردار است.

یکه نامش روی دیوار بود
اعترافات هولناک قاتل 
سجادپور -جوان  25ساله در حالی به قتل وحشتناک
دخترخاله اش در مشهد اعتراف کرد که مقتول نام او
را با خون خود روی دیوار منزل مسکونی نوشته بود!
به گزارش خراسان ،ماجرای این قتل هولناک دقایق
اولیه بامداد چهارشنبه گذشته هنگامی لو رفت که
زنی به خاطر تاخیر دخترش در رسیدن به منزل بسیار
نگران شد.
دختر  20ساله که به آموزشگاه زبان انگلیسی میرفت،
هر شب ساعت  20به منزل می رسید اما روز سه شنبه،
درحالی که ساعت از  21نیز گذشته بود ،خبری از
«ف» نبود .اضطراب و نگرانی مادر این دختر هر لحظه
بیشتر می شد تا این که به جست وجو پرداختند و به
هر جایی که احتمال می رفت ،دختر جوان در آن جا

باشد ،سرزدند .عقربه های ساعت به نیمه شب نزدیک
می شد ولی اثری از «ف» نبود تا این که زن میان سال
به همراه بــرادرش ،ماجرا را به پلیس  110گزارش و
موضوع گم شدن دختر  20ساله را اطالع دادنــد .با
این وجود از استرس و اضطراب مادر کاسته نمی شد.
آن روز آن ها در خانه پدر بزرگ «ف» بودند که تصمیم
گرفتند به منزل خودشان در خیابان ایثارگران مشهد
بروند شاید «ف» به آن جا رفته باشد .به همین خاطر زن
میان سال به همراه برادرش به راه افتادند و با دیدن
خودروی  206دخترشان که مقابل منزل پارک بود،
نفس راحتی کشیدند .دایی «ف» بالفاصله در پارکینگ
را گشود و به داخل منزل رفت اما او با صحنه هولناکی
روبه رو شد جسد غرق در خون دختر  20ساله داخل

پذیرایی قرار داشت به همین خاطر دایی «ف» از ورود
خواهرش به داخل اتاق جلوگیری کرد و بالفاصله با
نیروهای انتظامی تماس گرفت .دقایقی بعد با حضور
قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد) تحقیقات
آغاز و مشخص شد که روی دیوار اتاق خواب و با خون
تــازه نوشته شده «سجاد مرا زد»  .گــزارش خراسان
حاکی است :به دستور مقام قضایی ،بالفاصله «سجاد»
دستگیر شد و پس از حدود  8ساعت بازجویی توسط
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
به قتل دختر خاله اش اعتراف کــرد .او گفت :شب
حادثه ،دختر خاله ام را در خیابان دانشگاه دیدم که
بسیار سردرگم بود.
به طور اتفاقی مسافری را به مقصد ایثارگران سوار

کردم وقتی این جا رسیدم دیدم  206دختر خاله ام
در منزل پارک است .وقتی باال رفتم نمی دانم چه شد
که یک باره چاقویی به گردنش زدم! سپس حالم بد
شد به داخل پارکینگ رفتم و چند دقیقه نشستم بعد
از آن دوباره به اتاق بازگشتم! دختر خاله ام در حال
شستن خون های گردنش بود .وقتی بیرون آمد «تلوتلو»
میخورد که من او را هل دادم و دوباره ضربات دیگری
با چاقو بر بدنش فرود آوردم! متهم ادامه داد :پس از آن
هم به خانه رفتم و لباس هایم را شستم تا کسی به من
مظنون نشود! بنابر گزارش خراسان ،چند تار مو نیز
از البه الی انگشتان مقتول پیدا شد که نوع آن نشان
میداد موهای قاتل است!
تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.
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سالهایزیادیبودکهجوانیامرافدایفرزندانمکردمتک
تکروزهاییراکهکنارشانماندموشبهاییراکهنخوابیدمتا
آنهاآرامبهخواببروندخوببهخاطردارمقدکشیدنشانرا
میدیدمولذتمیبردمبیشترکارمیکردمتاآنهااحساس
راحتیکننداماتصورنمیکردمکهروزیهمینفرزندانمرا
کتک می زنند و با چشمانی گریان و دلی شکسته از خانه ام
بیرونممیکنندو...زن 52سالهدرحالیکهبیانمیکرداز
فرزندانم شاکی هستم اما نمی خواهم پای آن ها به کالنتری
برسد و خجالت زده شوند به کارشناس اجتماعی کالنتری
سپادمشهدگفت 17:سالقبلمهرطالقبینمنوهمسرم
فاصلهانداختوازیکدیگرجداشدیم.اوبهموادمخدراعتیاد
داشت و من نمی توانستم رفتارهای خشن او را تحمل کنم به
همین خاطر زندگی بدون همسرم را ترجیح دادم و تصمیم
گرفتمباقیماندهعمرمرادرکنارفرزندانمسپریکنمآنزمان
 35سالبیشترنداشتمکهحضانت5فرزندمرابهعهدهگرفتم
و به آینده دل خوش کردم با آن که شرایط ازدواج دوباره برایم
فراهمبودامابهخاطر فرزندانمترجیحدادمدیگرازدواجنکنم
بااینوجودتامینهزینههاومخارجفرزندانمبسیارسختبود
تا این که کمر همت بستم و با کار در منازل مردم و پرستاری از
سالمندان و خردساالن هزینه های زندگی را تامین کردم.
فرزندانم قد می کشیدند و من با دیدن این صحنه ها لذت
می بردم وهمه تالشم را به کار بردم تا در تحصیل آن ها خللی
به وجود نیاید با هر زحمتی بود نمی گذاشتم فرزندانم نزد
همکالسیهایشانسرخوردهشوندیابهخاطرپولازادامه
تحصیلبازبمانند.باالخرههمهآنهاوارددانشگاهشدندومن
همباکارشبانهروزیمخارجشانرامیپرداختمتااینکهبعد
ازاتمامتحصیالتعالیههرکدامازآنهادرجاییمشغولکار
شدند .به جز پسرم که تنبلی را پیشه کرد و به دنبال کار نرفت
در این میان دختر بزرگم در یکی از سازمان های خدماتی
استخدام شد او گاهی از درآمدش در امور زندگی یا کمک به
تحصیلیاازدواجدوخواهردیگرشکمکمیکردومنازاین
بابتبسیارخوشحالبودمباالخرهباهرسختیبوددخترانم
خوشبخت شدند چرا که همسران شان انسان هایی مومن
و قدردان هستند ولی پسرم ناخلف از کاردرآمد به طوری که
برای گرفتن پول مرا به باد کتک می گرفت در همین شرایط
بهپاسزحماتدختربزرگممنزلشخصیامرابهاوبخشیدم
بهشرطآنکهتاآخرعمردرآنجاساکنباشموبعدازمرگماو
منزلمسکونیراصاحبشودولیبرایآنکهدیگرفرزندانم
اعتراضنکنندبهدروغبیانکردمکهخانهرابهدختربزرگترم
فروخته ام با آن که صاحبکارم به عنوان شاهد اصرار می کرد
مدرکیدراینباره ازدخترمبگیرمولیمنازاینکاراباداشتم
چراکهاودخترمبود!چندینماهازاینماجراگذشتتااینکه
روزی یکی از دخترانم به اتفاق همسرش مهمان ما شدند و
دراینمیاناختالفیجزئیبیندوخواهربهوجودآمدمنبه
دختر بزرگم اعتراض کردم که آن ها مهمان ما هستند و نباید
به آن ها بی احترامی کند همین جمله بهانه ای شد تا دختر
بزرگمبهمنبگویدخودتهمزیادیهستی!اینجاخانهمن
استهرکسرادلمنخواهدراهنمیدهموسپسمرابههمراه
دخترودامادمازخانهبیرونکردحاالهمآنچهرابخشیدهام
پسنمیگیرمامادلمشکستهاستو...
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