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خط زرد

هشدارهای پلیس
هنگام خرید لوازم دست دوم
از خرید هرگونه اموال از دست فروشان و افراد
ناشناس خودداری شود.
در صورت شناخت کافی از فروشنده حتما باید
صورت حساب اموال نیز دریافت شود.
سعی شود کلیه خریدها ا زمنازل انجام شود،
لزوما منازلی که مجردی نباشد.
از خرید اموالی که فروشنده با قیمت بسیار
پایین حاضر به فروش آن هاست ،خودداری شود.
از خرید اموال نو و استفاده نشده بدون مدارک
(کارتن ،صورت حساب و  )...خودداری شود.
بیشتر سعی شود خرید امــوال در روزهــای
کاری و غیرتعطیل صورت گیرد.
فقط برای خرید اموالی که در راستای کار
سمساری بوده اقدام و از خرید اموالی چون طال و
مسکوکات خودداری شود.
حتما هنگام فــروش بــرای صــدور فاکتور از
سمساری و درج مشخصات کاالی فروخته شده
(شماره سریال ،رنگ ،نوع و )...اقدام شود.
پس از خرید اجناس سمساری از منازل حتما
رسیدی با مشخصات کامل و تلفن فروشنده
دریافت شود.
در صورت برخورد با موارد مشکوک بالفاصله
مراتب به پلیس  110اطالع داده شود.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

نجفی با تودیع وثیقه آزاد شد
محمدعلی نجفی ،شهردار سابق تهران که در
پرونده قتل همسرش میترا استاد مجرم شناخته
شده بود ،روز گذشته با وثیقه از زندان اوین آزاد
شد.بهگفتهحمیدرضاگودرزی،وکیلمحمدعلی
نجفی «با منتفی شدن حکم قصاص با گذشت
اولیای دم ،قرار بازداشت موکل به وثیقه تبدیل و
وی با تودیع آن از زندان آزاد شد ».گودرزی گفته
است که وثیقه موکلش سند ملک به ارزش یک
میلیارد تومان بوده است .وی افزود:طبق قانون،
پس از منتفی شدن حکم قصاص ،رونــد تعقیب
قضایی در موضوع قتل عمد متوقف شده است.
به گفته گودرزی «در بحث جنبه عمومی جرم نیز
فع ً
القراربازداشتموقتموکلبهقراروثیقهتبدیل
و ویاززندانآزادشدهاست».طبققانونمجازات
اسالمی،حتیدرصورترضایتشاکییاشاکیان
پرونده قتل عمد و گذشت از قصاص ،فرد قاتل به
مجازات حبس محکوم میشود .در ماده هفدهم
قانون مــجــازات اسالمی آمــده اســت« :هرکس
مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی
داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر
علتقصاصنشود،درصورتیکهاقدامویموجب
اخاللدرنظموصیانتوامنیتجامعهیابیمجری
شدن مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به
حبسازسهتا 10سالمحکوممیکند».

گره کور پرونده جنایی باز شد
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اعترافات«قوچکافهنشین!
سجادپور-جوان 18سالهمعروفبه«قوچ»که
در یک نزاع مرگبار ،جلودار جوانان کافه نشین
شده بود با اعترافات وحشتناک خود ،گره کور
پروندهجناییرادرمشهدگشود.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،شب سی ام
تیر گذشته ،تعدادی از دوستان جوان 18ساله
معروفبه«قوچ»مشغولخوشگذرانیدرجشن
تولدیبودندکهدریکیازکافههایزیرزمینیدر
منطقهدهرودمشهدبرپاشدهبود.
اماهنوزبخشیازکیکجشنتولدرویمیزقرار
داشت که صدای فریاد و درگیری توجه «کافه
نشینان» را به خود جلب کرد .جوانی که برای
پرس و جو دربــاره سروصداهای فریادگونه به
بیرونازکافهرفتهبود،باسرعتوعصبانیتنزد
دوستانش بازگشت و از حضور مردان غریبه ای
سخن گفت که به محله آن ها آمده و سر و صدا به
راه انداخته بودند! این جمالت به غرور جوانان
کافه نشین برخورد و آن ها در حالی که «قوچ»
جلودارشان شده بود ،در حالی به بیرون از کافه
ریختند که یکی از جوانان «کافه نشین» چاقوی
روی کیک تولد را برداشت ولی «قوچ» که خود
را سردسته آن ها می دانست چاقو را از آن جوان
گرفت و به میدان نزاع آمد .گــزارش خراسان
حالیاست،درجریانایندرگیریدستهجمعی
کهحدود 15تا 20نفربهجانهمافتادهبودند،
ناگهان تیغه های تبر و چاقو در تاریکی شب
درخشیدودراینمیان«رحیم»مرد 40سالهای
که به همراه دوست اش به محل نزاع آمده بود،
هدفاصابتضرباتچاقوقرارگرفتوجانخود
را از دست داد .با مرگ وحشتناک این مرد 40
ساله،همهعامالنایننزاعمرگبارازمحلحادثه
گریختند و هر کدام به سوی مکان نامعلومی
رفتند.دقایقیبعدباگزارشماجراینزاعمرگبار
«کافه نشینان خشن» به قاضی ویژه قتل عمد،
بالفاصلهقاضیکاظممیرزاییدرهماندقایق
اولیه بامداد عازم خیابان رسالت 126شد چرا
کهایننزاعخونیندرآنمحلشکلگرفتهبود.با
حضورشبانهمقامقضاییدرمحلوقوعجنایت،
تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد ،چند
روزقبلفردیبهنام«ع-الف»بهمنظوردریافت
طلبخودازیکفردسابقهداربهدرمنزلویدر
بولواررسالت 126رفتاما«ع-ق»(مردسابقه
دار)بهاوگفت:االنپولیندارد.سپسازطلبکار
خودش خواست تا چند روز دیگر برای گرفتن

»

طلب اش به منزل او بازگردد! این گونه بود که
«ع-الف» تبرزین هولناک خود را غالف کرد و
سواربرخودروازآنمحلدورشد!تااینکهشب
سی ام تیر و در حالی که عقربههای ساعت به
نیمهشبنزدیکمیشد«،ع-الف»دوست40
ساله اش را نیز سوار خودرو کرد تا به پشتیبانی
«رحیم»بتواندطلبخودرااز«ع-ق»بگیرد!
بنابر گ ــزارش خــراســان ،آن هــا در حالی که
کـــارد بـــزرگ و تــبــرزیــن در دســـت داشتند
دوبــاره به منزل مرد بدهکار رفتند« .ع-الف»
خــودرو را در کوچه پــارک کــرد و با چهره ای
عصبانی در منزل مــرد سابقه دار را کوبید.
«ع-ق» که از فریادهای تبر به دســت خشن
ترسیده ب ــود ،هــراســان بــه داخ ــل ات ــاق پرید

و در را بــا قفل کتابی بــســت! مــرد طلبکار
کــه شــرایــط را ایــن گونه دیــد بــه ســوی شیشه
های منزل هجوم برد و بنا به گفته شاهدان
عینی به همراه دوســت اش اقــدام به تخریب
شیشهها کرد و سپس به داخل کوچه آمدند.
در همین حال یکی از جوانان «کافه نشین»
که چند متر آن طــرف تر و داخــل قهوه خانه
غیرمجاز زیرزمینی مشغول برگزاری جشن
تولد بودند ،بیرون آمد و با دیدن دو جوان چاقو
و تبر به دست ،ماجرا را به دوستان کافهنشین
خود خبر داد .ناگهان حدود  15تا  20نفر در
حالی از قهوه خانه بیرون ریختند که یکی از
آن ها کارد روی کیک تولد دوست شان را نیز
برداشته بود و دسته آن را در دست میفشرد!
این جوانان که دچــار غــرور کــاذب شده بودند
و حضور دو جوان غریبه تبر به دست در محله
خودشان را تحمل نمی کردند ،شروع کردند به
فریاد زدن هایی که بوی نزاعی خونین می داد.
این چشم غره ها و شاخ و شانه کشیدن ها در
یکچشمبرهمزدنتبدیلبهنزاعیوحشتناک
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شد.آنهاچاقووتبرراازدوجوانغریبهگرفتند
و در یک لحظه به طرف خــودروی پــارک شده
آنان هجوم بردند! سنگ و آجر و ضربات چاقو بر
شیشههاوبدنهخودروفرودآمدودرحالیصحنه
هولناکی رقم خورد که ناگهان جوان  18ساله
معروفبه«قوچ»جلودارکافهنشینانخشنشدو
درگیریخونبارگسترشیافت.درهمینهنگام
ضربات مرگبار تبر و چاقو بر پیکر رحیم (دوست
ع–الف)واردآمدواونقشبرزمینشد.
گــزارش اختصاصی خــراســان حاکی است،
در ادامــه تحقیقات و با صــدور دستورات ویژه
ای از سوی قاضی میرزایی ،کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در چند
عملیات شبانه موفق شدند تعداد از عامالن
این نــزاع مرگبار را به همراه جــوان معروف به
«قوچ» دستگیر کنند .در حالی که همه شواهد
موجودنشانمیدادکه«قوچ»عاملاینجنایت
هولناک است اما او سعی می کرد خود را بی
گناه جلوه دهد تا این که روز گذشته وقتی برای
چندمین بار مقابل قاضی میرزایی قرار گرفت،
دیگرنتوانستبهداستانسراییهایساختگی
خــودش ادامــه دهــد و به ناچار لب به اعتراف
گشود .متهم این پرونده جنایی گفت« :جشن
تولد» آرام آرام در حال پایان یافتن بود که یکی
از دوستانم از حضور افراد غریبه در محله ما خبر
داد .همه ما بیرون ریختیم که در این میان من
چاقویی از دست یکی از شرکت کنندگان در
جشن تولد گرفتم و با طرف مقابل درگیر شدم.
او هم چاقو داشت ولی قبل از آن که آسیبی به
من بزند من چاقو را در شکمش فرو کردم .او از
پشت به طرف من برگشت و من دوباره دو یا سه
ضربه دیگر هم به پشت اش کوبیدم .وقتی آن
مرد که حدود  40ساله بود ،کنار ماشین روی
زمینافتاد،باسرچاقوخطینیزبرپیشانیاش
انداختم! و در تاریکی شب فرار کردم .آن طرف
تر یکی از دوستانم سوار بر موتورسیکلت به من
رسید که من هم سوار شدم و به منزل رفتم .آن
لحظه هم تبر و هم چاقو در دست داشتم که آن
ها را نیز پرت کردم! بنا بر این گــزارش ،در پی
اعترافات صریح «قــوچ» ،گره کور این پرونده
جنایی گشوده شد و متهم با دستور قاضی با
تجربه شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب
مشهد به زندان انتقال یافت تا این پرونده دیگر
مراحلقانونیخودراطیکند.
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در امتداد تاریکی

سکوت هوس!
همواره عاشق ایــن بــودم که دیگران از من من تعریف می کرد ،حاضر بودم به جبران این
تعریف و تمجید کنند به طوری که خیلی از محبت هر کاری برایش انجام بدهم.
اطرافیانم گاهی برای خوشایند من به طرز روزگارم به همین ترتیب می گذشت تا این که
غلوآمیزی به من ابراز احساسات می کردند و چند ماه قبل زمانی که پشت فرمان خودروام
من هم با جمالت زیبای آن ها در پوست خود نشسته بودم و در یکی از خیابان های شلوغ
نمی گنجیدم ولی همسرم در این باره بسیار شهر رانــنــدگــی مــی ک ــردم ناگهان رانــنــده
بی تفاوت بود تا جایی که برای رفع این نیاز ،پرایدی با عبور از چراغ قرمز صحنه تصادف
وحشتناکی را رقم زد .در این سانحه رانندگی،
زندگی ام را به آتش کشیدم و ...
زن  37ساله که بار سنگینی از گناه را به دوش خودروی من به شدت آسیب دید و پلیس آن
می کشید و با افتادن در دام هوس ،زندگی جوان  25ساله را که «سپهر» نام داشت مقصر
خود و خانواده اش را به طرز هولناکی متالشی شناخت .در حالی که به خاطر این تصادف
کرده بود ،درباره ماجرای سقوط به دره گناه خیلی ترسیده بودم آن راننده مقصر با جمالتی
و هــوس ،به کارشناس اجتماعی کالنتری مودبانه و زیبا از من عذرخواهی کرد و شماره
سیدی مشهد گفت :از روزی که پا به خانه بخت تلفن اش را برای پرداخت خسارت روی تکه
گذاشتم و زندگی مشترکم را با «معین» آغاز کاغذی نوشت.
کردم ،هیچ کمبودی نداشتم .همسرم مرد از آن روز به بعد وقتی بــرای تعمیر خــودرو و
زحمت کشی بود که برای رفاه و آسایش من از استفاده از بیمه با او تماس می گرفتم چنان
با چرب زبانی از من تعریف و تمجید می کرد
جان مایه می گذاشت.
او آن قدر مرا دوست داشت که هرچیزی را که ناخودآگاه عاشق جمالت زیبایش شدم.
اراده می کردم برایم فراهم می کرد .از زمانی خالصه این تماس ها و دیدارهایی که به بهانه
که دو فرزندم نیز به دنیا آمدند رنگ و بوی های مختلف صورت می گرفت زندگی ام را به
زندگی ام عاشقانه تر شد به طوری که گویی گونه دیگری تغییر داد .ارتباط خیابانی من و
سپهر به روابط نامتعارف کشید تا جایی که با
در دنیایی پر از خوشبختی قدم برمی داشتم.
با وجــود ایــن «معین» هیچ گــاه نــزد دیگران او در مکان های مختلف قرار می گذاشتم و او
از من تعریف و تمجید نمی کــرد و ایــن تنها هر بار با جمالتی فریبنده و ابراز احساساتی
موضوعی بــود که در زندگی از آن رضایت عاشقانه مــرا بیشتر از همیشه شیفته خود
نداشتم .دوست داشتم همسرم نزد فامیل و می کرد.
این ماجرا به جایی رسید که تصمیم گرفتیم
به ویژه جاری هایم زیبایی ظاهری ،دستپخت،
شیک پوشی یا حتی سلیقه ام را بازگو کند و مرا من از همسرم طالق بگیرم و با او ازدواج کنم
ولی همسرم آن قدر مرا دوست داشت که حتی
به رخ آن ها بکشد.
وقتی می دیــدم چگونه اطرافیانم در جمع توهین ها و رفتارهای زشتم را با خوش رویی
خانوادگی از همسرانشان تعریف و تمجید تحمل می کرد تا این که روزی فهمیدم همسرم
می کردند ،گویی با هرکالم تیری از حسادت را به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر کرده اند.
بر قلبم فرود می آوردند و من باید مانند یک این موضوع خیلی برایم عجیب بود چرا که
سیبل همه ایــن تیرهای هدفمند را تحمل معین هیچ گاه به دنبال مواد مخدر نمی رفت.
وقتی همسرم روانه زندان شد« ،سپهر» نزد
می کردم.
ولی همسرم باز هم توجهی به این ماجراها من آمد و گفت مواد مخدر را او داخل خودروی
نداشت و من از جمالت عاشقانه دیگران همسرم جاسازی کرده است! با وجود این من
سکوت کردم و ارتباطم را با او ادامه دادم تا این
درباره همسرانشان زجر می کشیدم.
می دانستم معین قلبا مرا دوست دارد ولی از که مدتی قبل «سپهر» مرا با کوله باری از گناه
این که احساساتش را در جمع بروز نمی داد رها کرد و همه احساساتم را زیرپا گذاشت.
خیلی از او دلگیر بودم تا جایی که بعد از هر حاال من مانده ام و ...
مراسم خانوادگی یا مهمانی های فامیلی تا شــایــان ذکــر اســت بــا اظــهــارات ایــن زن و به
دستور سرگرد قاسم احمدی (رئیس کالنتری
مدتی با او قهر بودم.
خالصه ایــن خصلت نــاروا همیشه همراهم سیدی) ادعاهای این زن مورد پیگرد قضایی
بود به گونه ای که اگر کسی به هر دلیلی از قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

