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ختصاصی

ا

خراسان

«قاتلسرراهی»دربازسازیصحنهجنایتاعترافکرد

مرگدردناکحدیثهدردنیایافیونیها!
عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -اعترافات وحشتناک قاتل دختر شش
سالهای که در دنیای افیونی ها جان سپرد ،زوایای تلخ
دیگریرادرزیرپوستشهرنمایانکرد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،ماجرایمرگدردناک
«حدیثه» یازدهم دی سال گذشته زمانی قلب ها را
تکان داد که زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد مشهد به
صدا درآمد و نیروهای اورژانس اجتماعی بهزیستی ،از
وضعیت وخیم کودکی سخن گفتند که توسط یک زوج
جوانبهمرکزدرمانیمنتقلشدهبود.درپیدریافتاین
خبربالفاصلهقاضیکاظممیرزاییبههمراهکارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و پزشک
قانونی عازم بیمارستان امدادی شد و به تحقیق در این قاتل درحال بازسازی صحنه مرگ دلخراش حدیثه کوچولو
بــاره پرداخت .بررسیهای میدانی مقام قضایی در در حضور قاضی میرزایی
بخش آیسی یو بیمارستان شهید کامیاب نشان داد
وسط اتاق قرار داشت که حدیثه آب جوش را روی خودش ریخت!
که «حدیثه» را   زن جوانی به مرکز درمانی انتقال داده و
بنابراین گزارش ،باالخره گروه ویژه ای از کارآگاهان ورزیده پلیس
مدعیشدهاستدخترششسالهحالخوبینداردودچارتشنجمی
شود!اماپزشکانآثاریازعالیمبازگشتبهزندگیدرکودکمذکور آگاهی با دستور سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی
نمی دیدند بنابراین احتمال مرگ مغزی این دختر معصوم قوت خراسان رضوی) بازجویی های تخصصی از مرد 30ساله ای به نام
گرفت.آثارسوختگیهایعفونیشدیدبراندامحساسوهمچنین سیاوش را آغاز کردند تا این که وی به کودک آزاری های هولناک
بقایایسوختگیباسیگاروسیمداغکهبرپیکرنحیفایندخترنقش اعترافکردومدعیشدحدیثهرازنیکارتنخواببهاوسپردهاست!
بسته بود ،حکایت از تکرار تلخ سریال کودک آزاری های هولناک در پی اعتراف این مرد ،روز گذشته مقدمات بازسازی صحنه جرم
داشت .پوست زخمی پیشانی و سر این کودک بی گناه نیز از عمق فراهمشدو«سیاوش–ح»درحالیکهحلقههایقانونبردستانش
فاجعه ای خبر می داد که حدیثه توسط فرد یا افراد معتاد به این روز خودنمایی می کرد به محل ارتکاب جرم در خیابان کوشش مشهد
افتادهاست.بنابرگزارشخراسان،قاضیویژهقتلعمدبا دیدناین هدایت شد .او که در حضور قاضی ویــژه قتل عمد مشهد مقابل
صحنههایتکاندهنده،درحالیدستورتحقیقاتگستردهتوسط دوربینقوهقضاییهایستادهبودبابیاناینکهدرشبحادثهبهدلیل
کارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسانرضویراصادرکردکه مصرف قرص حال طبیعی نداشت به تشریح ماجرای تلخ مرگ
مشخصشد،زنومردجوانیکهکودکرابهمرکزدرمانیبردهاندبا حدیثه پرداخت و گفت :من خانواده ای ندارم فقط به یاد می آورم
که مرا پیرمردی سه چرخه دار که اهل شمال کشور بود بزرگ کرد!
دستورقضاییبازداشتوباصدورقرارقانونیروانهزندانشدهاند.
اینپروندهکودکآزاریزمانیرقتبارترشدکهپزشکانمتخصص متهم این پرونده جنایی ادامه داد :در پنجراه پایین خیابان مشهد
پسازانجاممعایناتدقیقتخصصی،مرگمغزیایندختربیگناه (میدانعدالت) انگشترمیفروختمتاهزینههایزندگیامراتامین
را تایید کردند .این گونه بود که پرونده مذکور رنگ جنایی گرفت و کنم البته چندین سابقه کیفری به دلیل سرقت و مواد مخدر نیز
تالشهایقاضیکاظممیرزاییبرایافشایحقیقتاینماجرای دارم! ولی مدتی قبل زن معتادی که در همان منطقه با جمع آوری
زبالهروزگارشرامیگذراندوازمنمقادیریموادمخدرگرفتهبود،
دلخراشادامهیافت.
زن و مرد جوان در بازجویی های مقدماتی بیان کردند که حدیثه گفت:تواننگهداریازدخترششسالهاشراندارد!آنزندختررا
دختر آن ها نیست و پدر و مادر واقعی اش زوج معتادی هستند که او به من سپرد من هم دیگر به دنبال او نرفتم! با وجود این دختر شش
رابراینگهداریبهآنهاسپردهاند.درهمینحالمتهمانپرونده ساله معتاد بود وگاهی به مواد مخدر من دستبرد می زدتا بامصرف
مدعی شدند ،چند روز قبل ظرف آب جوش روی اجاق تک شعله در آن آرام بگیرد! این موضوع از یک سو و بی قراری هایش از سوی

دیگر مرا عذاب می داد تا این که مجبور می شدم برای
ساکت کردنش او را با سیم یا سیگار داغ کنم! اما او باز
هم به دلیل این که آب جوش روی پایین تنه اش ریخته
بود ،آرامش نداشت و همواره ناله می کرد! این معتاد
بی رحم در ادامه اعترافات تلخ خود افزود :من خودم
سه فرزند دارم و آن دختر را در آشپزخانه می خواباندیم
تا این که به خاطر سوزش بدنش خواب به چشمانش
نمیآمدمنهمازیکهفتهقبلباپمادهاییکهدرخانه
داشتیم محل زخم ناشی از سوختگی را باندپیچی می
کردم تا این که شب حادثه دوباره به دلیل درد ناشی از
سوختگی هایش بیدار شد و بی قراری کرد من هم که
قرص خورده بودم و حال خوبی نداشتم او را به درون
حمام بردم و به جای آب سرد آب جوش را باز کردم که
پاها و اندام پایین او دچار سوختگی شدید شد و حالت
تشنج گرفت .در این لحظه همسرم را بیدار
کردمتااینبارحدیثهرابهبیمارستانببریم!اماوقتی
پزشکان بیمارستان امدادی وضعیت وخیم کودک
را دیدند با مراکز امدادی و بهزیستی تماس گرفتند
و ما دستگیر شدیم! بعد از آن هم دختر شش
ساله دچار مرگ مغزی شد و جان سپرد.
گــزارش خراسان حاکی است درحالی
که هنوز پدر و مادر واقعی این کودک
معصومپیدانشدهاند،اطرافیانمتهم
به قتل تالش کردند تا زنی را که حتی
شناسنامه هم ندارد به جای مادر وی به
دادسرا معرفی کنند و این گونه او از خونخواهی
قاتل بگذرد ولــی با هوشیاری قاضی کاظم
میرزایی این نقشه زیرکانه نافرجام ماند و از آن
مادر قالبی هم دیگر خبری نشد! شایان ذکر
استدرآغازبازسازیصحنهجرمکهسرهنگ
علی بهرامزاده (رئیس دایره قتل عمد پلیس
آگاهی) نیز حضورداشت ،کارآگاه حمیدفر
(افسرپرونده)بهتشریحخالصهایازمحتویات
اینپروندهجناییپرداختودرپایاننیزقاضی
میرزایی با صدور قرار قانونی متهم  30ساله
راروانهزندانکردتابررسیهایبیشتری
دربارهاینماجرایدردناکصورتگیرد.
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در امتداد روشنایی

دروازهاعتیادشکست!
روزیکهبابرداشتنیکتهسیگارروشنازدروازه می رسید .بارها بازداشت و تنبیه شدم تا جایی
اعتیادعبورکردموپابهدنیایموادافیونیگذاشتم که باالخره مرا به دورترین پاسگاه مرزی تبعید
هیچگاهبهذهنمخطورنمیکردکهدرایندنیای کردند اما من خیلی خوشحال شدم چون آن جا
پرآشوب،کارتنخوابیوفالکتوبدبختیسرآغاز برایاستعمالپنهانیموادمخدرراحتتربودم.
ماجراهایی باشد که انسان را تا پای مرگ می خالصه  27سال از بهترین سال های عمرم را با
کشاند به طوری که خیلی از آدم های این دنیای رفاقتوهمنشینیباالکلوموادمخدرگذراندم
وحشتناک آرام وغریبانه در گوشه و کنار خیابان و بهترین هدیه های خداوندی را دور انداختم
زندگی از دستم خارج شده بود و تنها به خودم و
هایترسناکجانمیدهندمگرآنکه...
مرد  47ساله در حالی که فریاد می زد من یک اطرافیانمخسارتمیزدم.بارهاتصمیمبهترک
الکلی هستم که دروازه اعتیاد را شکستم درباره اعتیاد گرفتم و روش های گوناگونی را تجربه
ماجراهای تلخ زندگی اش گفت :آخرین فرزند کردماماهیچفایدهاینداشتتااینکهبهکارتن
خانواده شش نفره بودم که یک برادر و سه خواهر خوابیرسیدمفقطسیاهیوناامیدیمیدیدمو
بزرگترازخودمداشتماماازهماندورانکودکی بادردوتنهاییخوگرفتهبودماینجاآخرخطبود
رفتارهایم متفاوت از دیگر همسن و ساالنم بود .ومناشکریزانازخدامرگمرامیطلبیدمتااین
همواره می خواستم «رئیس» باشم و دیگر بچه ها کهیکشبازصمیمقلبخدارافریادزدمتامرااز
با تعریف و تمجید از من در برابر خواسته هایم سر اینفالکتیکهخودممسبباصلیآنبودمنجات
تعظیم فرود آورند به همین دلیل از نظم و قانون دهد .گویی نوری در دلم درخشید بغضم ترکید
متنفر بودم و راه رسیدن به خواسته هایم را در بر و به خواب عمیقی فرو رفتم فردای همان شب
همزدننظممیدانستم.بارهاعزتنفسوغرورم بود که آدرس انجمن الکلی های گمنام از طریق
شکسته شد به طوری که نفرت و بی قــراری در دوستیدرفضایمجازیبهدستمرسیدفکرنمی
وجودم النه کرد .می خواستم نزد دیگران خودی کردمدراینانجمنهمنتیجهایبگیرمامابازهم
نشانبدهمتااینکهدر11سالگیاولینتهسیگار ناباورانهبهآدرسجلسهآنهاحرکتکردماتفاق
روشنراازرویزمینبرداشتموکنجلبمگذاشتم عجیبی بود وقتی دستم را به عنوان یک تازه وارد
باآنکهبااولینپکخیلیسرفهکردمامااینگونه الکلی باال بردم ناگهان با تشویق های اعضای
پابهمرزاعتیادگذاشتمچراکهسیگاردروازهبزرگ جلسه روبه رو شدم .اولین بار بود که مرا به خاطر
ورودبهدنیایموادافیونیاست.خالصهازآنروز الکلیبودنمدرجمعخودشانپذیرفتندوخوش
به بعد ته سیگارها را از کوچه و خیابان جمع می آمد گفتند .مسئول نشریات انجمن الکلی های
کردموبهکشیدنآنهامشغولمیشدم.اگرچه گمنام اولین کسی بود که مرا به آغوش کشید.
اطرافیانم در دوران کودکی طعم مواد مخدر را به گویی از درون آتش گرفته بودم حال عجیبی را
منچشاندهبودندامابرایاولینباردر 13سالگی تجربه می کردم نمی دانم چه اتفاقی افتاد که
استعمالآنراتجربهکردمبهطوریکهدیگرمواد دیگر لب به الکل و مواد نزدم و روز دیگر باز هم به
مخدر عزیزترین موجود زندگی ام شد و من پا به جلسه آن ها رفتم با آن که درد جسمی و خماری
دنیای «افیونی ها» گذاشتم .زمانی که در مقطع و وسوسه های مصرف رهایم نمی کرد اما میلی
راهنماییتحصیلمیکردمهرروزمقدارمصرفم برای استعمال مواد یا نوشیدن الکل نداشتم .به
بیشترمیشدتااینکهباموجودخطرناکیبهنام پیشنهاد اعضای جلسه یکی از اعضای قدیمی
«الکل» آشنا شدم این رابطه لذت بخش به جایی انجمنرابهعنوانراهنمایخودمانتخابکردم
رسید که عاشق او شدم .الکل مصرف می کردم واین گونه پا به دنیای آرامش گذاشتم .حاال هم
و نظم مدرسه را به هم می ریختم تا جایی که دیگر در حالی که بیشتر از  18ماه از اولین روز پاکی
همه از من متنفر بودند .باالخره به سربازی رفتم ام می گذرد  14ماه است سیگار را نیز به عنوان
اما باز هم در شهری خدمت سربازی ام را می دروازه اعتیاد زیر پاهایم گذاشتم و آن را تخریب
گذراندم که طی چند دقیقه مواد مخدر به دستم کردمتادیگر...
ماجرایواقعیباهمکاریروابطعمومیانجمنالکلیهایگمنام

