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صبح دیروز هفت دختر و پسر جوان در ویالی دماوند دچار گاز گرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند .به گزارش رکنا ،طبق اعالم مرکز پیام
اورژانس شهرستان دماوند ،این اتفاق ساعت  ۱۱:۳۸دیروز گزارش شد و امدادرسانی توسط اورژانس سربندان و تکنیسینهای اعزام شده صورت
گرفته است.در این حادثه سه آقا و چهار خانم جان خود را از دست دادند و با حضور عوامل اورژانس سر صحنه ،هیچ گونه عالیم حیاتی نداشتند.

ازمیان خبرها

افشای راز جسدی
در میان زباله ها
سجادپور -ماجرای کشف جسد یک مرد در
میانزبالههابه«خودکشی»گرهخورد.
به گزارش خراسان ،جمعه گذشته در حالی
کههنوزتحقیقاتقاضیویژهقتلعمددرباره
پرونده جنایت در میوه فروشی ادامه داشت،
خبرکشفجسدیدرحاشیهجادهسرخس،
قاضیاحمدینژادرابهمحلمذکورکشاند.
جسد مربوط به مرد  42ساله ای بود که با
لباس زیر در میان زباله های حاشیه جاده
رها شده بود! بررسی های مقام قضایی به
سوی سرنخ هایی کشیده شد که نشان می
داد :مرد جوان مسافری است که ماجرای گم
شدن وی چند ساعت قبل به پلیس گزارش
شده است .این در حالی بود که فردی یک
ساک دستی را به اهالی مسجدی در منطقه
قلعه ساختمان تحویل داده و مدعی شده
بود که ساک مذکور را فرد معتادی پیدا کرده
است .بنابر گزارش خراسان ،بررسی سوابق
مفقودی ها و مشخصات آن ها نیز نشان داد
که جسد کشف شده مربوط به مسافری از
استان قم است که مدتی قبل پسر  23ساله
اش در یک سانحه تصادف جان باخته است.
آثار و عالیم حلق آویزی در زیر گلوی مرد 42
ساله در حالی تحقیقات را به خودکشی گره
زد که بررسی های شبانه مقام قضایی به یک
مهمانپذیر غیرمجاز در بولوار وحدت کشیده
شده بود .اگرچه متصدی این هتل آپارتمان
غیرمجازابتداهمهچیزحتیحضورمتوفیرا
انکار می کرد اما بعد از چند ساعت بازجویی
و ســواالت تخصصی قاضی ویژه قتل عمد،
در نهایت اعتراف کرد که جوان مذکور در
مهمانپذیرخودکشیکردهواوازترس،جسد
اورادر 35کیلومتریجادهسرخسرهاکرده
است .در همین حال خانواده متوفی نیز از
عالیم تالمات شدید روحی و روانی متوفی
بعدازمرگفرزندشسخنبهمیانآوردند.با
وجوداینتحقیقاتبیشتردراینبارهباانتقال
جسدبهپزشکیقانونی،ادامهیافت.

عاملقتلمردمیانسال
درسیرجاندستگیرشد
توکلی -عامل قتل شهروند سیرجانی در
كمتراز ۷۳ساعت به چنگ پلیسافتاد.
فرمانده انتظامی سیرجان گفت :فردی
كه چند روز قبل یکی از اهالی روستای
ملک آباد سیرجان را به قتل رسانده بود و
از محل جنایت متواری شده بود در کمتر
از ۷۲ساعت توسط ماموران پلیس آگاهی
دستگیر شد .به گزارش خراسان سرهنگ
"محمدرضاایراننژاد"دراینخصوصافزود:
در پــی گــزارش یــک فقره مــرگ مشکوک
در روستای ملک آبــاد ،مــامــوران با حضور
در یــک منزل مسکونی بــا پیكر بــی جان
یک مــرد میان ســال که با ضربات چاقو به
قتل رسیده بود روبــه رو شدند  .وی اظهار
کرد :با بررسی ها وتحقیقات بعدی پلیس
آگاهی در این باره و بنا به شواهد و مدارک
موجود یک نفر تبعه افغانی به عنوان مظنون
اصلی شناسایی و دستگیر شد .وی تصریح
كرد:متهم دربازجویی انجام شده لب به
اعتراف گشودوبه قتل این مرد۴۶ساله به
دلیل یک سری اختالفات فــردی اعتراف
کرد که هم اکنون این پرونده جنایی برای
ارجاع به مقام قضایی و اقدامات بعدی در
حال تکمیل است.

جانباختگانسقوطازکوه
درکوهرنگ 3نفرشدند
فرماندار شهرستان کوهرنگ تعداد جان
باختگان حــادثــه سقوط از کــوه در بخش
صمصامیراسهنفراعالمکرد.
مرتضی زمانپور روز شنبه در گفت و گو با ایرنا
افــزود :پیکر بی جان نفر سوم که در بلندی
هــای بخش صمصامی ایــن شهرستان گم
شده بود ،روز شنبه توسط امدادگران پیدا
شد .او یادآور شد :روز گذشته یکی از اهالی
روستای «دزک علیای بخش صمصامی» به
کوه های مجاور منطقه رفته بود اما به منزل
بازنگشت از این رو تعدادی امدادگر محلی
براییافتنویبهمحلاعزامشدند.ویادامه
داد :در اثر بارش برف و شرایط نامناسب هوا
دو امدادگر محلی از کوه سقوط کردند و جان
باختند و پیکر بی جان فرد سوم نیز از سوی
امدادگرانجمعیتهاللاحمرپیداوبهپایین
کوهمنتقلشد.

مرگ  ۷دختر و پسر
در مهمانی مجردی

جنایتهولناکدرپیخودنماییبرای«دوستیخیابانی»!
سیدخلیل سجادپور -جوان 23ساله مجردی
که در پی خودنمایی برای دوستی خیابانی با یک
دختر ،مرد  42ساله بی گناهی را با ضربه چاقو
به قتل رسانده است ،دقایقی بعد از دستگیری ،
بهتشریحماجرایاینجنایتهولناکپرداخت.
بهگزارشخراسان،ساعت 23پنجشنبهگذشته،
ماموران کالنتری قاسم آباد مشهد در تماس با
قاضی ویژه قتل عمد ،از مرگ مرد  42ساله ای
خبر دادنــد که بر اثر وارد آمــدن ضربات چاقو به
ناحیهسر،ازروزچهارشنبهدربیمارستانطالقانی
مشهدبستریشدهبوداماتالشکادردرمانیبرای
نجات این جوان به نتیجه نرسید واو جان خود را از
دست داد .با توجه به اهمیت موضوع ،بالفاصله
قاضی علی اکبر احمدی نژاد به همراه گروهی
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضــوی عــازم مرکز درمــانــی شد و بدین ترتیب
تحقیقاتقضاییدربارهچگونگیوقوعاینحادثه
مرگبارادامهیافت.بررسیهایمقدماتینشانمی
داد«:علی–ر»(مقتول)بهدنبالوقوعنزاعیدریک
میوه فروشی واقع در بولوار ادیب منطقه قاسم آباد
مشهد مجروح شده و به مرکز درمانی انتقال یافته
است بنابراین با صدور دستوری از سوی قاضی
شعبه  208دادســرای عمومی و انقالب مشهد،
گروه ویژه کارآگاهان با سرپرستی سرگرد نجفی
(افسر پرونده) عازم محل نزاع شدند تا به بررسی
تخصصی و کارشناسی بپردازند .کارآگاهان بعد
از بازبینی صحنه نزاع از طریق دوربین های مدار
بستهایکهاینحادثهدلخراشراضبطکردهبودند
برای ادامه تحقیقات به کالنتری قاسم آباد رفتند
تا با همکاری نیروهای کالنتری سرنخی از ضارب
فــراری به دست آورنــد .گــزارش خراسان حاکی
است:کارآگاهانبعدازچندساعتتحقیقاتشبانه
و درحالی که قاضی ویژه قتل عمد نیز در کنار آنان
حضور یافته بود به سرنخ هایی رسیدند که نشان
میدادروزحادثهیکیازدوستانعلی(مقتول)نیز
همراهاوبودهاستبنابراینبادستورمقامقضایی،
اینمرد 38سالهبهمقرانتظامیهدایتشدومورد
بازجوییهایتخصصیقرارگرفت.
این مرد درباره چگونگی ماجرا گفت :آن روز صبح
علیبرایانجامیککارقضاییبهدادسرایطرقبه
و شاندیز رفته بود که هنگام بازگشت به همراه او
تا پلیس راه امام هادی (ع) رفتم .قرار بود علی به
گلبهار (محل اقامت مقتول) برود و من هم به خانه

تصویر متهم هنگام ورود به میوه فروشی و قرار گرفتن مقابل مرد  ۴۲ساله

خودماندرمشهدبازگردمامادرهمینحالزنگ
تلفنعلیبهصدادرآمدواوبعدازآنکهپاسختلفن
رادادبهمنگفت:پشتخطپسرخالهامبودوبامن
کاری دارد! بیا با هم برویم تا ببینیم چه می گوید!
دوبارهبایکدیگربازمیگردیم!!منابتدامخالفت
کردم ولی او گفت :خیلی زود باز می گردیم! که
من راضی شدم و با هم به آن سوی جاده رفتیم تا
این که پسرخاله علی سوار بر یک دستگاه پراید
به دنبالمان آمد .درحالی که من او را تا آن لحظه
ندیدهبودم،سوارخودرواششدیموبهطرفقاسم
آباد رفتیم .نزدیک خیابان ادیب راننده ( پسرخاله
مقتول) به دنبال فردی می گشت ولی او را پیدا
نمی کرد تا این که بعد از چند بار دور زدن در همان
منطقه،باتلفنخودشبافرددیگریتماسگرفت
و درحالی که «کری خوانی» می کرد فریاد می
زد اگر جرئت داری بیا! و در نهایت با همان فردی
که آن سوی خط بود هماهنگ کرد که ناگهان دو
نفرکنار خودرو قرار گرفتند .راننده شیشه پراید
را پایین کشید و گفت :بگو! ولی آن دو نفر اصرار
داشتندکهازخودروپیادهشود!باوجوداینراننده
هم فریاد می زد هر حرفی داری همین جا بگو!
هنگامی که این حرف ها بین آن ها رد و بدل می
شد در یک لحظه یک نفر چاقویی را بیرون کشید
کهرانندهبادیدنچاقویطرفمقابل،پدالگازرا
فشردوازصحنهگریخت.ماهمکهترسیدهبودیماز
رانندهخواستیممارادرهمانجاپیادهکند!وقتی
من وعلی از پراید پیاده شدیم ،پسر خاله او (راننده
پراید) هم از محل رفت .در این هنگام بود که علی

به من گفت :بیا برگردیم تا ببینیم ماجرای این ها
چه بود! وقتی جلوتر رفتیم ناگهان جوانی به نام
«سجاد» با همان چاقویی که در دست داشت به
سویعلیحملهورشداوهمازترسبهوسطبولوار
دویداماکنترلشراازدستدادورویزمینافتاد.
وقتیدیدمسجادباچاقونزدیکدوستمرسیدمن
هم بالفاصله دخالت کردم و آن جوان (سجاد) را
هل دادم که چاقو از دستش رها شد و در همین
لحظهدوستم(علی)ازرویزمینبلندشدوخودرا

لحظه درگیری جوان چاقو به دست

به داخل میوه فروشی آن سوی خیابان رساند .من
ازترسنمیتوانستمجلوبرومولیآنجواندوباره
به سمت میوه فروشی رفت و از شدت عصبانیت
بسیاریازمیوههاراباضرباتچاقوشکافتوچند

ضربههمبهدوستمزدکهبعدازفرارسجاد،دوستم
خون آلود کنار خیابان افتاد ،او را به بیمارستان
رساندیمکهمتاسفانهامروزفهمیدمجانخودرااز
دست داده است! گزارش خراسان حاکی است،
درحالیکههویتمتهمبهقتلشناساییشدهبود،
کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی در همان ساعات
اولیه بامداد ،راهی منطقه ادیب شدند ولی کسی
در منزل آن ها حضور نداشت کارآگاهان با دستور
قاضی احمدی نژاد منزل را تحت پوشش های
مراقبتی درآوردند تا این که صبح روز بعد خانواده
متهم از مسافرت بازگشتند و با همکاری آن ها و
در حالی که هنوز متهم از مرگ فرد مجروح خبر
نداشت ،به محل استقرار کارآگاهان هدایت شد
و حلقه های قانون به دستانش گره خــورد .این
جوان 23سالهدراعترافاتیتلخودرحضورقاضی
ویژه قتل عمد گفت :از مدتی قبل با دختری که
در یکی از بازارهای تجاری معروف منطقه سی
متری طالب فروشندگی می کرد ،آشنا شده بودم
تا جایی که این ارتباط خیابانی به وابستگی شدید
عشقیکشید!درهمینبینبودکهفهمیدمجوان
دیگری (پسر خاله مقتول و راننده پراید) هم با آن
دختر که عشق من بود طرح دوستی ریخته است!
به شدت عصبانی شدم و چند بار با او قرار گذاشتم
ولیهرباربنابهدالیلیایندیدارصورتنگرفتتا
این که روز حادثه (چهارشنبه) دوباره در نزدیکی
محل سکونتم در بولوار ادیب قرار گذاشتیم که
این حادثه رخ داد و مردی را که مجروح شد ندیده
بــودم! گــزارش خراسان حاکی است ،در همین
حال وقتی قاضی احمدی نژاد اتهام یک فقره قتل
عمد را به متهم تفهیم کرد ،ناگهان او با شنیدن
ماجرای مرگ مرد  42ساله خود را روی زمین
رهاکردواشکهایشسرازیرشدچراکهفکرنمی
کرد به همین راحتی دستش به خون آلوده شود و
به عنوان قاتل پای میز محاکمه بنشیند! متهم در
ادامهتحقیقاتودردفاعازخودمدعیشد:زمانی
کهعلی(مقتول)بهسمتمنآمدچاقوییدردست
داشت که با دسته آن ضربه ای به زیر چشمم زد و
زمانی که چاقو از دستش افتاد من آن را برداشتم
وداخلمیوهفروشیضرباتیبهسروصورتشوارد
کردم! بنابراین گزارش ،تحقیقات بیشتر درباره
این جنایت هولناک در حالی ادامه دارد که متهم
با صدور قرار بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان
ادارهجناییقرارگرفتهاست.

نزاع در «بازی والیبال» به جنایت مسلحانه کشید
سجادپور -نزاع مسلحانه ای که پس از اختالف
نظر در بازی والیبال جوانان یکی از روستاهای
مشهد رخ داد با جنایت به پایان رسید.
به گزارش خراسان،جمعه گذشته چند تن از
جوانان روستای شورک ملکی از توابع مشهد
در حال بازی والیبال بودند که ناگهان اختالفی
بر سر بازی رخ داد و همین موضوع به مشاجره و
درگیری دوطرف انجامید.
در همین حــال ناگهان دو گ ــروه بــا چــوب و
چاقو و شمشیر به جان هم افتادند و درگیری
وحشتناکی آغاز شد .در اثنای این درگیری
یکی از جوانان روستا به سوی دیگری رفت و در

یک لحظه با اسلحه کالشینکف به سمت جاده
اصلی روستا بازگشت.
بنابر گزارش خراسان ،هنوز عصبانیت های
ناشی از این اختالف ساده فروکش نکرده بود
که صدای شلیک گلوله در فضای روستا پیچید
و چند نفر مجروح شدند .با انتقال مجروحان
حادثه به بیمارستان امــدادی هاشمی نژاد،
مشخص شد که گلوله سالح کالشینکف به
سر جــوان  35ساله ای به نــام «مصطفی خ »
اصابت کــرده است که این مرد متاهل بر اثر
عــوارض شدید ناشی از اصابت گلوله جان
سپرد و کودک  11ساله ای نیز در مرکز درمانی
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بستری شد .با مرگ این مرد جوان ،بالفاصله
قاضی احمدی نژاد درحالی که مشغول بررسی
ماجرای یک پرونده جنایی دیگر در مهمانپذیر
غیرمجاز بود ،عازم بیمارستان شد و به تحقیق
در این باره پرداخت .با دستور مقام قضایی،
گــروه زبــده ای از کارآگاهان اداره جنایی به
سرپرستی سرهنگ علی بهرام زاده (افسر
پرونده) عازم روستای شورک ملکی شدند تا
به زوایــای پنهان این جنایت دست یابند .در
بازرسی از چندین مکان که احتمال اختفای
متهم فــراری می رفــت ،سرنخ های مهمی به
دست نیامد اما در بررسی های تخصصی هویت

متهم فراری مشخص شد .در همین حال برخی
دیگر از افــرادی که در نزاع حضور داشتند با
صدور دستورات ویژه قضایی بازداشت شدند
و بدین ترتیب تحقیقات کارآگاهان همچنان
ادامه یافت تا این که با دخالت و رایزنی های
بزرگان روستا که وقوع چنین حادثه تلخی را
برنمی تافتند ،متهم فراری نیز خود را تسلیم
قانون کرد و این گونه ریش سفیدان ،شوراهای
محل و بزرگان روستا بار دیگر در همکاری با
قانون و دستگاه قضایی سرمشقی برای دیگران
شدند .تحقیقات بیشتر دربــاره ایــن جنایت
مسلحانه همچنان ادامه دارد.

درامتدادتاریکی
ماجرای هوسباز عاشق نما
ماجرای غم انگیز خودم با امیر و بالی شومی
کهقصدداشتازطریققربانیکردنمنبرای
دختران جوان دیگر هم رقم بزند هوسبازی
شومی بود که هیچ گاه فراموش نمی کنم.
حدود یك سال پیش بود كه از طریق یكی از
همكالسیهایمدرخوابگاهمدرسهباامیرآشنا
شدم.بهظاهرپسرمعقولومهربانیبهنظرمی
آمد.ایناولینباریبودكهدرطولزندگیامبا
جنسمخالفارتباطبرقرارمیكردم،اختالف
سنی زیادی با هم داشتیم اما برایم مهم نبود،
چرا كه بودن در كنار او باعث آرامشم می شد.
اوایل ازطریق دوستم،تلفنی با امیردرارتباط
بودمتااینكهخودمباخواهشوتمناوبهبهانه
اقامت درخوابگاه ونیاز به ارتباط با خانواده
توانستم رضایت پدرومادرم را به دست آورم
وتلفن همراه تهیه كنم اما این همراه باعث
تنهایی ام درسخت ترین شرایط زندگی شد.
بعدازچندهفتهارتباطتلفنیوچتهایشبانه
ازطریقشبكههایاجتماعیوردوبدلكردن
عكسهایشخصی،احساسوابستگیمنبه
امیر بیشتر از هر زمانی شد .وعده و وعیدهای
واهی امیر به همراه احساسات بی حد و اندازه
و سادگی من باعث شده بود كه در ذهنم از
وضعیت موجود بــرای خــود بهشتی بسازم
كه نظیرش را تا به حال كسی تجربه نكرده
است .دیدن هر روز امیر در مسیر مدرسه به
این دلبستگی بیش از پیش دامن می زد تا این
كه یک روز پیشنهاد وسوسه انگیزش را مطرح
كرد .از من خواست تا خودش مرا به خوابگاه
برساند.ابتدامقاومتكردمامابااصراراوسوار
شدم.بدونكوچکترینحرفوحاشیهایمرا
به خوابگاه رساند .با این برخوردش اعتماد مرا
به حدی جلب كرد كه بعد از آن روز هر موقع كه
پیشنهاد همراهی می داد بدون معطلی سوار
ماشینشمیشدمواوهممرابالفاصلهبهمقصد
می رساند .این روند ادامه داشت تا این كه در
آخرین دیدار احساس كردم امیر به كلی عوض
شده ،حالت عادی نداشت .سوار ماشین كه
شدمبوییشبیهالكلفضایماشینراپركرده
بود.خیلیترسیدهبودم.ازشخواستمماشین
را نگه دارد تا پیاده شوم اما او با بی توجهی به
حرف های من از شهر خارج شد .سكوت امیر
وحشتمرازیادتركردهبود،انگاردنیارویسرم
خراب شده باشد .فقط التماس می كردم كه
مرا به خوابگاه برگرداند ولی او بدون توجه به
گریه هایم مرا به یک نقطه در حاشیه شهر برد
و حادثه تلخی که نباید ،اتفاق افتاد و تلخ تر از
آن گرفتن فیلم از آن بود .وقتی به خودم آمدم
متوجه شدم بهشتی كه با وجود امیر در فکر
و خیالم ساخته بودم با فیلم و عكس هایی كه
از من گرفته بود بر باد رفته و چقدر زود سقف
زندگیشیرینوخیالیكهبهخاطرشرویهمه
باورها،اعتقاداتواعتمادخانوادهامپاگذاشته
بودم فرو ریخت اما این اول ماجرا بود ...بعد از
آن روز شوم ،امیر پرده از نیت اصلی و شیطانی
خود برداشت .تازه فهمیدم كه من تا به حال
طعمهایبودمبرایرسیدناوبهخواستههای
نفسانی اش .با درخواستی كه داد ،مرگ را
جلویچشمانممیدیدم.ازمنخواستكههر
وقت تماس می گیرد یكی از دوستانم را همراه
خودبهسرقرارببرمتااوخواستههایشیطانی
خود را عملی كند وگرنه تمام فیلم و عكس
هایم را در فضای مجازی منتشر می كند .از
خدامیخواستمكههمهایناتفاقاتكابوسی
وحشتناکباشد.باورمنمیشدبهاینراحتیو
باچشمانیبستهخامحرفهایپسریشدمكه
تا به حال او را ندیده و هیچ شناختی راجع به او
نداشتم.زجرآورترازهمه ایناتفاقاتزمانیبود
كهفهمیدمامیرمتاهلاستوبهتازگیازدواج
كرده است .شرایط روحی خیلی بدی داشتم.
از یك طرف شكست روحی و عاطفی و بر باد
رفتن احساساتم و از طرف دیگر ترس از انتشار
فیلم و عكس های خصوصی ام توسط امیر در
فضایمجازیکامالسردرگمومضطربمکرده
بود چراکه اگر به خواسته امیر تن می دادم
گناهی بود نابخشودنی و سرنوشت دیگران
مثل خودم تیره و تار می شد و اگر هم امتناع
می كردم آبرو و حیثیت خود و خانواده ام بر باد
میرفت.پسبهترینراهحلدرمیانگذاشتن
موضوعبامشاورمدرسهبودازاینروباعجلهبه
مشاورمراجعهكردموکلماجرارابرایشتعریف
كردم.اوهمموضوعراباپلیسدرمیانگذاشت
وخیلیزودامیررادستگیركردندامامنصرف
نظر از به دام افتادن این هوسباز عاشق نما،
ماجرایغمانگیزخودمباامیروبالیشومیرا
کهقصدداشتازطریققربانیکردنمنبرای
دخترانجواندیگررقمبزندهیچگاهفراموش
نمیکنم.
ماجرای واقعی با همکاری معاونت اجتماعی پلیس کرمان

