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چاقوکشی وحشتناک
در متروی مشهد
پنج شنبه شب گذشته مسافران متروی
مشهد شاهد درگیری خونین بین دو جوان
 ۲۰تا  ۲۵ساله بودند.
بـــه گــــــزارش روابـــــط عــمــومــی شــرکــت
بهرهبرداری قطار شهری مشهد،سخنگوی
این شرکت در خصوص حادثه ،اظهار کرد:
نزاع پنج شنبه گذشته داخل قطار شهری
ادامــه درگیری بود که در پــارک ملت بین
سه جوان مشهدی و سه جوان اهوازی رخ
داد.
میثم زارع افـــزود :بــا ایــن حــال درگیری
بین این جوانان ادامــه مییابد و آنــان که
مسافر مترو نبودند ،از باالی نردههای قطار
شهری به داخل ایستگاه هجوم میآورند .در
کمتر از یک دقیقه از ورود این افراد به داخل
مترو ،همزمان قطار وارد ایستگاه میشود و
یکی از جوانان برای فرار از دست ضارب به
داخل واگن بانوان میرود.
فــرد ضــارب نیز پشت سر وی وارد واگن
ب ــان ــوان مــیشــود و پــس از وارد کــردن
چــنــد ضــربــه چــاقــو بــه جــــوان ،از صحنه
میگریزد.
سخنگوی شــرکــت بــهــر هبــرداری قطار
شهری مشهد بیان کرد :نگهبان ایستگاه
کــه در ســکــوی مــقــابــل مــشــغــول انــجــام
وظیفه ب ــوده بــا مشاهده مــوضــوع دکمه
توقف اضــطــراری را به منظور حفظ جان
مسافران و رفع خطر میفشارد و به سرعت
بــه ســکــوی مقابل اعـــزام م ـیشــود امــا با
توجه به این که این حادثه در کمتر از یک
دقیقه به وقوع میپیوندد ،جوان ضارب و
همراهانش در ازدحــام جمعیت از صحنه
میگریزند.
وی خاطرنشان کرد :اورژانس بالفاصله به
محل اعزام و مصدوم به بیمارستان فارابی
منتقل و بستری می شود.
زارع گفت :در عین حال واحــد حقوقی و
قضایی شرکت بهر هبرداری قطار شهری
به همراه نیروی انتظامی پیگیر موضوع
هستند و این مسئله را بررسی میکنند.

دستگیری سارقان مسلح
خودروی هایلوکس در کمتر از
نیم ساعت
توکلی  -سارقان مسلح خودروی هایلوکس
در کرمان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:
شهروندی در تماس با مرکز فوریت های
پلیس  ،سرقت خودروی خود را به صورت
مسلحانه توسط دو نفر اعالم کرد.به گزارش
خبرنگار ما ،سرهنگ فداء افزود :بالفاصله
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و
ماموران کالنتری  ۱۶شهر کرمان با اجرای
ایست و بازرسی در نقاط جرم خیز ،سارقان
مسلح را که قصد خروج از شهرستان کرمان
داشتند در کمتر از نیم ساعت دستگیر
کردند و خــودرو را به مــال باخته تحویل
دادند.
این مسئول انتظامی با اشاره به کشف یک
قبضه سالح کمری از سارقان خاطر نشان
کرد:بازجویی از سارقان مسلح برای کشف
سایر جرایم احتمالی توسط ماموران ادامه
دارد.
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دناک مادر و  2دخترش در مسافرخانه رقم خورد

مرگ در

سجادپور -سه عضو یک خانواده شیرازی که
ازچندروزقبلبهمشهدمسافرتکردهبودند،
به دلیل نامعلومی در چنگ «قاتل نامرئی»
گرفتار شدند و در مسافرخانه ای جان باختند
کههنوزداشتنیانداشتنمجوزفعالیتآندر
پرده ابهام قرار دارد.
به گزارش خراسان ،ماجرای کشف اجساد
قربانیان این حادثه اسفبار ،صبح روز گذشته
ازآنجاآغازشدکهمتصدیمسافرخانهایکه
هویت آن برای پذیرش مسافر هنوز مشخص
نشده اســت ،به دیــده نشدن چند مسافر در
فضای عمومی مسافرخانه مشکوک شد زیرا
زن  50ساله قرار بود مدت اقامت خود و دو
دخترش را دو روز دیگر تمدید کند ولی خبری

نجات از ایستگاه شماره 2مشهد عازم خیابان
عنصری شدند و بی درنگ عملیات نجات را با
گشودن قفل در اتاق آغاز کردند اما همزمان با
بازشدن در اتاق مسافرخانه ،صحنه هولناکی
مقابل نیروهای امــدادی قرار گرفت و آن ها
درحالی با اجساد اعضای یک خانواده روبه رو
شدند که ساعت های زیادی از مرگ مادر و دو
دخترجوانشمیگذشتواجساددچارفساد
نعشی شده بود.
ماموران امداد و نجات ایستگاه شماره  2آتش
نشانی مشهد که در میان آن ها بانوان آتش
نشان نیز حضور داشتند ،بالفاصله ماجرا
را به نیروهای انتظامی اطــاع دادنــد و این
گونه همزمان با رسیدن ماموران کالنتری

در جریان این
عملیات بانوان
آتش نشان
و امدادگر
نیز حضور
داشتند

عکس ها  :آتش نشانی

از او و خانواده اش نبود .متصدی این مسافر
خانه که با شنیدن صدای آب از اتاق مسافران
نگران شده بود ،بالفاصله با نیروهای امدادی
و آتش نشانی تماس گرفت.
گ ــزارش خــراســان حاکی اســت :بــا بــه صدا
درآمدن زنگ تلفن  ،125نیروهای امداد و

به محل وحفظ صحنه حادثه ،قاضی ویژه
قتل عمد نیز در جریان موضوع قرار گرفت و
تحقیقات گسترده ای با دستور قاضی علی
اکبراحمدینژادآغازشد.آثاروعالیمظاهری
اجساد و همچنین معاینات مقدماتی پزشک
قانونینشانمیدادکهمادرودخترانشبراثر

گازگرفتگی شده اند.
آتشپاددوممهدیرضاییافزود:مسافراناین
مجتمعاقامتیسهروزقبلازیکیازشهرهای
جنوبی کشور به مشهد مسافرت کرده بودند
که به طرز غم انگیزی جان باختند و حادثه
تلخ دیگری در مشهد رقــم خــورد بنابراین
متصدیان و مالکان این گونه مراکز که در این
فصل با حضور مسافران زیــادی مواجه می
شوند باید به رعایت نکات ایمنی و توصیه های
تخصصیکارشناسانآتشنشانیملزمشوند
و این توصیه ها را برای حفظ جان مردم جدی
بگیرند .این گزارش حاکی است :در همین
حال قاضی علی اکبر احمدی نژاد نیز با تاکید
بر پلمب مسافرخانه مذکور به منظور انجام
تحقیقاتبیشتروحفظجانمسافراندیگربه
خراسان گفت :تحقیقات در این باره آغاز شده
استوکارشناسانیازمراکزتخصصیدرحال
بررسی علت گازگرفتگی هستند تا با تجزیه و
تحلیل فرضیه های احتمالی به علت قطعی و
دقیق بروز این حادثه تلخ برسیم .وی اضافه
کرد :روند قضایی پرونده با صدور دستورات
ویژه ای برای بررسی همه جوانب این ماجرا،
همچنان ادامه دارد.
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ش یونیفرم هواپیمایی!
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از دستگیری زنی خبر داد که به بهانه خرید ارز و
وعده سرمایه گذاری ،شش میلیارد تومان از مال
باختگان کالهبرداری کرده بود.
به گزارش گروه حوادث رکنا ،سرهنگ کارآگاه
"مرتضی نثاری" در توضیح این خبر گفت :در
اواسط خرداد ماه امسال پرونده ای با موضوع
کالهبرداری از شعبه چهارم دادیاری دادسرای
ناحیه  4تهران به پایگاه چهارم پلیس آگاهی
ارجــاع شد که در آن  18تن از مــال باختگان
اظهارکردند یک زن که مدعی بود از کارکنان
هواپیمایی است مبلغ شش میلیارد تومان از
آنان به بهانه خرید ارز و سرمایه گذاری در ورود
خودروهای خارجی کالهبرداری کرده است.
وی با بیان این که کلیه مال باختگان اظهارات
مشابهی در خــصــوص کــاهــبــرداری متهم

داشتند ،افــزود :یکی از مال باختگان با متهم
از طریق یکی از دوستانش آشنا شده و این فرد
خود را از کارکنان هواپیمایی معرفی کــرده و
گفته که می تواند ارز و خــودروهــای خارجی
وارد کند .فردمال باخته نیز به خیال این که
می تواند سرمایه گــذاری خوبی داشته باشد،
کلیه وجوه نقد و پس انــدازش را به حسابی که
این خانم معرفی کرده  ،واریز می کند .این مقام
انتظامی در خصوص اظهارات مال باخته ای
دیگر ،بیان کرد  :به گفته این شاکی  ،متهم در
همسایگی آنان سکونت داشته و به طور مداوم
او را با لباس یونیفرم هواپیمایی می دیده ،این
زن مدعی بوده که از کارکنان هواپیمایی است
و می تواند خودروهای خارجی و ارز را به کشور
وارد کند تا این که پس از جلب اعتماد مال باخته،
او مبالغی را به حساب آن زن یا خانواده اش و

این خانواده مهربان و قاتل!

دیانا  ،شاخ معروف اینستاگرام
خودکشی کرد

او به دام مردان پلید افتاده بود!
دیــانــا  29ســالــه کــه در تــرکــیــه و فــضــای
مجازی بسیار معروف بود ،پنج شنبه شب
گذشته در یکی از خیابان های ترکیه مورد
تجاوز هشت مرد قرار گرفت.
به گزارش رکنا ،این زن جوان هندی پس
از تجاوز و رها شدن در یکی از خیابان های
آنکارا پایتخت ترکیه با انتشار عکسی در
اینستاگرام در حالی که خونی و زخمی در
کنار سگش خوابیده بود گفت که توسط
راننده تاکسی و چند مرد دیگر مورد تجاوز
قــرار گرفته و قصد خودکشی نیز دارد و
چند ساعت پس از آخرین پست با طناب دار
خودکشی کرد.
انتشار خبر تجاوز و مرگ دیانا در فضای
مجازی بــاز خــورد زیــادی داشــت چــرا که
برخی با خودکشی دیانا مخالف بودند و
اظهار نارضایتی کردند و عده ای دیگر بسیار
خوشحال شدند چرا که او را زن بدنامی می
دانستند.
اکنون پلیس با انتشار خبر تجاوز دیانا
در حال پیگیری بــرای پیدا کــردن راننده
تاکسی و همدستانش است اما تاکنون خبر
جدیدی از این پرونده به دست نیامده است.

مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منواکسید
کربن (قاتل نامرئی) جان باخته اند .به همین
دلیل بررسی های کارشناسان آتش نشانی با
استفاده از تجهیزات تخصصی ادامه یافت و
در نهایت درجه دستگاه گازسنج از  80پی.
پی.امنیزفراتررفتوبدینترتیبوجود«قاتل
نامرئی» در این مسافرخانه تایید شد .بنابراین
گزارش ،جسد دختر  25ساله در کنار حمام،
مادر 50ساله در راهرو و جسد دختر 32ساله
روی تخت اتاق افتاده بود و شواهد موجود
حکایت از آن داشت که بیش از  30ساعت از
مرگ آن ها می گذرد.
با انتقال اجساد قربانیان قاتل نامرئی به
پزشکی قانونی بــرای تعیین علت دقیق
مرگ  ،روند تحقیقات قضایی نیز وارد مرحله
جدیدی شد .به دستور قاضی شعبه 208
دادســــرای عمومی و انــقــاب مشهد ،این
مسافرخانه درحالی پلمب شد که فقط یک
مسافر دیگر داشت .در همین حال ،بررسی
علت و چگونگی وقــوع ایــن حادثه مرگبار،
توسط کارشناسان و متخصصان امور فنی
درحالی ادامــه دارد که داشتن یا نداشتن
مجوزهای قانونی متصدی این مسافرخانه
برای پذیرش مسافران هنوز مشخص نشده
است .با این حال ،مقام قضایی با چند فرضیه
تخصصی بــرای حضور وحشتناک «قاتل
نامرئی» در این مسافرخانه روبه روست چرا که
برخی احتماالت از غیراستاندارد بودن لوله
های دودکش آبگرمکن ،بسته بودن برخی
روزنههای خروج گاز یا تغییر ساختمانی در
فضای اتاق حکایت داردو همه آن ها باید مورد
توجه و واکاوی تخصصی قرار گیرد.
بنابر گزارش خراسان ،معاون عملیات آتش
نشانی مشهد باتایید خبر مرگ سه زن در یک
مجتمع اقامتی در خیابان عنصری مشهد
گفت:بررسیهایمقدماتیکارشناسانآتش
نشانی نشان می دهد که سه زن مذکور دچار

پلیس از ســال  ۱۸۰۰تاکنون در پــی کشف
قاتلهای سریالی است که تعداد زیادی را قربانی
کردند .به گزارش رکنا ،در اواخر قرن نوزدهم،
یکخانوادهچهارنفریبهجرمکشتندههانفربه
شکلسریالیخبرسازشدند.اینخانوادهعجیب
ظاهری بسیار ساده و مهربان داشتند و حتی به
عنوان افرادی مهربان و دوست داشتنی شناخته
میشدند .شواهد نشان میدهد این خانواده که
خانواده بندر نامیده میشدند ،مهاجران آلمانی
بودند که یک مزرعه ،فروشگاه عمومی و یک
مسافرخانه را در مسیر کانزاس تاسیس کردند.
اگرچهآنهاادعامیکردندکهیکخانوادههستند
اما هیچ پروندهای مبنی بر اثبات روابط آن ها با
یکدیگر یا جایی که متولد شدهاند وجود ندارد.
این خانواده شامل یک زن و شوهر به نام جان و
الیورا و یک پسر و دختر به نام های جونیور و کیت
بودند.بهنظرمیرسیدپدرخانوادهپیشازازدواج
با الیورا ،با فرد دیگری ازدواج کرده بود و حتی
گفته میشد الیورا نیز همسر قبلی خود را کشته،
بعدها مشخص شد کیت بسیار مذهبی به نظر

میرسیدوحتیگاهیدرکلیساپندونصیحتبه
مردممیداد.آنهادرظاهرخانوادهایخوشبخت
بودند اما زمانی که دکتر ویلیام هنری یورک به
همسایه خود یعنی خانواده بندر شک کرد ،برای
همیشه ناپدید و اسرار این خانواده نیز از همین
جافاششدچراکهبرادریورککهیکنظامیبود
به سرعت برای یافتن برادر خود پروندهای جدی
تشکیل داد .ماجرا به سرعت به خانواده بندر ربط
پیدا کرد اما آنان شبانه فرار کردند و با تغییر نام و
ظاهر خود متواری شدند .هنگامی که یورک و
برخی از مردم شهر خانه و مزرعه آنان را جست و
جو کردند ،یک اتاق با خون لخته شده پیدا کردند
و پس از حفاری باغ با هشت جسد رو به رو شدند.
به سرعت پرونده قتلهای سریالی این خانواده
جنجالیفاشومشخصشداینخانوادهدرظاهر
برایمیزبانیازغریبههاولیدرباطنبرایکشتن
آنهاواردعملمیشدند.
در آن زمان فرماندار کانزاس برای یافتن قاتالن
مبلغ ۲۰۰۰دالر جایزهگذاشت.امااینخانواده
مخوفهرگزپیدانشدند.

همچنین افرادی که معرفی کرده بود ،واریز می
کند ولی پس از گذشت مدتی از ارز خارجی یا
خودرویی که وعده داده بود ،خبری نمی شود و به
بهانههای مختلف طفره می رفته تا این که متوجه
مــتــواری شــدن وی می شــود .سرهنگ نثاری
گفت :تحقیقات پلیسی ادامه یافت و در پایش
های اطالعاتی مشخص شد حساب هایی که
متهم به مال باختگان معرفی می کرده  ،مربوط

به صرافی های مستقر در تهران است که این
افراد گفتند خانم جوانی به طور مرتب به صرافی
آنان مراجعه و به ازای خرید سکه و ارز مبالغی
را به حساب آنان منتقل می کرده است .رئیس
پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به
این که مخفیگاه متهم در یکی از مناطق شمال
تهران شناسایی شد ،افزود :کارآگاهان موفق
شدند متهم را با دستور قضایی در مخفیگاهش
بازداشت و در بازرسی از آن محل مقداری سکه
و ارز کشف کنند .وی در خصوص اظهارات
متهم تصریح کــرد :متهم در تحقیقات اولیه با
پذیرش جرم ارتکابی گفت که هیچ گونه سمتی
در هواپیمایی ندارم و قصد داشتم مقداری پول
تهیه کنم و از کشور خارج شوم و با تهیه لباس فرم
و جلب اعتماد مال باختگان با مبالغ دریافتی
که  6میلیارد تومان است ،دالر و سکه خریده ام.

درامتدادتاریکی

کل کل عشقی!
همه چیز از یک کل کل رانندگی در جاده
های شمال کشور شروع شد ،هیچ گاه فکر
نمی کردم این ماجرای ساده و بی اهمیت
به جایی برسد که روزی چنین درمانده
شوم و تار و پود زندگی ام به هم بریزد چرا
که ...
زن  35ساله که بــرای شکایت از شوهر
فراری اش وارد کالنتری شده بود در حالی
که بیان می کــرد آن همه عشق و عالقه
خیلی زود به کینه و نفرتی عجیب در دلم
تبدیل شد ،در تشریح سرگذشت خود به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه
مشهد گفت :از دوران کودکی همواره
به دنبال یک زندگی آرام و بدون دغدغه
بودم اما هیچ وقت روی آسایش و آرامش را
ندیدم چرا که پدر و مادرم تفاهم اخالقی
با یکدیگر نداشتند و منزل ما پر از آشوب و
درگیری بود.
مادرم دوست داشت پدرم زیر دست او باشد
و هر آن چه می گوید بدون چون و چرا اجرا
کند .در واقع زندگی آن ها به گونه ای بود
که پدر بیچاره ام هیچ وقت نمی توانست
در برابر خواسته های مادرم کلمه «نه» را به
کار ببرد .در غیر این صورت ولوله ای به پا
می شد که سرانجامی نداشت و همه اینها
به خاطر آن بود که مادرم از نظر وضعیت
خانوادگی و مالی در شرایط بهتری از پدرم
قرار داشت و همواره خود را رئیس خانه می
پنداشت.
خالصه  17ساله بودم که به اجبار مادرم
با یکی از بستگانش ازدواج کــردم البته
همسرم جــوان بــدی نبود امــا سر سپرده
خانواده اش بود و حرف آن ها در اولویت
زندگی اش قرار داشت.
با این حال در شرایطی که بــاردار بودم
به ادامه تحصیل پرداختم و فعالیت های
هنری را نیز ادامــه دادم و در ایــن میان
مدام تحت تاثیر دخالت های مادرم قرار
میگرفتم.
او همواره مــرا سرزنش می کــرد که چرا
پولی برای خودت پس انداز نمی کنی تا
به همسرت نیاز نداشته باشی؟ آن قدر این
حرف ها را در گوشم زمزمه و مرا وسوسه
کرد که باالخره سر ناسازگاری گذاشتم و
بعد از یک سال جدال و مشاجره در نهایت
حضانت پسرم را به او سپردم و طالق گرفتم
چرا که دیگر نمی توانستم بی توجهی های
همسرم را تحمل کنم.
بعد از طــاق و با پــول مهریه ام خانه ای
اجاره کردم تا به طور مستقل زندگی کنم.
نمی خواستم باز هم سرزنش های مادرم را
بشنوم که فریاد می زد تو هم مانند پدرت
خیلی در زندگی بی عرضه هستی!
خالصه با انجام طراحی و فعالیت های
هنری دیگر مخارج زندگی ام را تامین
می کردم تا این که حدود یک سال قبل به
همراه یکی از دوستانم از مسافرت شمال
کشور بازمی گشتیم که ماجرایی ،مسیر
زندگی ام را تغییر داد.
آن روز در حــال رانندگی در جــاده های
سرسبز شــمــال بـــودم کــه دیـــدم رانــنــده
جــوان یک پراید با حرکات نمایشی نه
تنها رفتارهای خطرناکی از خود بروز می
دهد بلکه برای رانندگان دیگر نیز ایجاد
مزاحمت می کند.
در همین حــال شیشه خ ــودرو را پایین
کشیدم و با فشردن پدال گاز در نزدیکی
پراید قــرار گرفتم و به راننده آن گفتم:
«همشهری! به خاطر همین رفتارهاست
که می گویند مشهدی ها بد رانندگی
میکنند! کمی آبروداری کن!»
آن روز راننده جوان پراید خندید و این گونه
تا مشهد با ما همراه شد .در طول مسیر با
ابراز عشق و عالقه های «سینا» روبه رو شدم
تا حدی که بعد از رسیدن به مقصد رابطه
عاطفی عمیقی بین من و او شکل گرفت.
«سینا» دو سال از من کوچک تر بود و برای
ادامه تحصیل در مشهد زندگی می کرد.
بــاالخــره من هم که عاشق او شــده بودم
در حالی به عقدش درآمــدم که احساس
خوشبختی همه وجودم را فراگرفته بود
ولی همای سعادت خیلی زود از شانه هایم
پرید چرا که هر بار وسایل باارزشی از منزلم
گم می شد.
آرام آرام به سینا مشکوک شــده بــودم و
یک روز وقتی از خواب بیدار شدم نامهای
روی تختم قــرار داشــت که در آن نوشته
بود« :عزیزم! ما به درد هم نمی خوریم!»
تازه فهمیدم که همه پول ها و طالهایم را
سرقت کرده است و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمدی
(رئیس کالنتری آبکوه) این پرونده در دایره
تجسس مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

