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خط زرد

هشدارهای پیشگیری از سرقت
هنگام خرید در مراکز فروش
در اماکن پر تردد مراقب تماس بدنی افراد
ناشناس با خود باشید .
هرگز از افراد ناشناس نوشیدنی و مواد غذایی
قبول نکنید .
مراقب افرادی باشید که با عنوان مامور ،قصد
کنترل چک پول و اشیای خریداری شده شما
را دارند .
در فــروشــگــاه هــایــی کــه امــکــان پــرداخــت
الکترونیکی وجود دارد ،از دادن اطالعات کارت
خود به فروشنده خودداری و شخصا رمز عبور و
مبلغ پرداختی را وارد کنید.
کیف تان را نزدیک به بدنتان یا در دستی که
آزاد است ،نگه دارید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

تصادفپرایدباتشک
دربزرگراههمت!

دستگیریعاملجنایتدرروستایفرخدمشهد

«نگاهخیره»بهخوننشست!

سجادپور -شش ساعت تــاش شبانه در
روستای فرخد مشهد برای دستگیری عامل
نزاع مرگبار به نتیجه رسید و متهم به قتل
در یک منزل خالی از سکنه روستایی به
دام افتاد .به گزارش اختصاصی خراسان،
ساعت  15دقیقه بامداد روز گذشته ماموران
کالنتری خلق آباد مشهد در تماس با قاضی
ویژه قتل عمد ،از نزاع مرگباری خبر دادند
که به دلیل «نگاه خیره!» رخ داده بــود! به
دنبال اعالم این گزارش و با توجه به اهمیت
و حساسیت موضوع  ،بالفاصله قاضی کاظم
میرزایی شبانه عازم مرکز درمانی شد و به
تحقیق پــرداخــت .بررسی هــای مقدماتی
نشان می داد که جوان  27ساله ای به نام
سلمان معروف به حمید با واردآمــدن چند
ضربه چاقو به شانه راست و دیگر نقاط بدنش
به قتل رسیده است .ادامه تحقیقات درحالی
به روســتــای «درآبـــد» و «فــرخــد» کشید که
شواهد موجود از نــزاع شبانه چند جوان

حکایت می کرد .شاهدان عینی از دو جوان
موتورسوار سخن گفتند که با چاقو وارد
میدان روستا شده اند تا اختالفات قبلی خود
با یکی از جوانان روستا را حل و با هم آشتی
کنند اما در نهایت مشاجره لفظی آنــان به
نزاعی مرگبار تبدیل شده است!
گزارش خراسان حاکی است :بررسی های
شبانه مقام قضایی بیانگر آن بود که آپاچی
سوار جوانی که در ورودی روستای محل نزاع
حضور داشــت ،متهم به قتل را فــراری داده
است بنابراین گروهی از نیروهای کالنتری
خلق آباد به فرماندهی سرگرد بابایی (رئیس
کالنتری) عملیات شناسایی آپاچی سوار
را آغاز کردند تا این که مشخص شد او متهم
به قتل را به روستای فرخد رسانده است
بنابراین با دستور شبانه قاضی میرزایی
گروهی از نیروهای یگان امداد نیز در محل
حضور یافتند و با تشکیل چند گروه عملیاتی
به سرپرستی سرهنگ نجفی (افسر ارشد

آگاهی) به ردیابی متهم فراری پرداختند تا
این که متهم مذکور در یکی از منازل خالی
از سکنه روستایی به دام افتاد .این جوان 21
سالهکهمحمدنامداردوبهجوادمعروفاست
دراعترافاتخودبهواردآوردنضرباتمرگبار
به «سلمان» اقــرار کرد و گفت :او به همراه
دوستانش ظهر روز حادثه به محل کارم آمدند
و با این بهانه که «خیره به آن ها نگاه کرده
ام» ،مرا زیر مشت و لگد گرفتند و کتک زدند
برایهمین من تصمیمبه انتقام گرفتم ولیبا
وساطت بزرگترها قرار شد با یکدیگر آشتی
کنیم .به همین دلیل من به همراه دوستم
سوار موتورسیکلت شدیم و به روستا رفتیم
ولی در اثنای صحبت ها ،ناگهان مشاجره ای
بین ما رخ داد و کار به درگیری کشید که من
هم با چاقو ضرباتی را به او زدم! بنابر گزارش
خراسان ،تحقیقات بیشتر درباره ادعاهای
متهم و چگونگی آغاز نزاع مرگبار با دستورات
ویژه قاضی میرزایی همچنان ادامه دارد.

محمدعلینجفیبهزندانبازگشت

باسخنانرئیسدادگستریتهران بایدمنتظر 10سالزندانبرای نجفیباشیم؟
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهرانبزرگازتصادفپرایدباتشکدربزرگراههمت
خبرداد.بهگزارشرکنا،سرهنگمومنی اظهارکرد:
یک دستگاه سواری هیوندا که تشک تختخواب را
روی سقف خود بسته بود ،در مسیر شرق به غرب
بزرگراه شهید همت در حال حرکت بودکه ناگهان
در محدوده پل دهکده این تشک از سقف خودرو باز
شدوروییکدستگاهسواریپرایدافتادکهپشتسر
هیوندا در حال حرکت بود.وی ادامه داد :با برخورد
تشک با پراید ،راننده این خودروی سواری ناگهان
از مسیر خود منحرف شد و با از دست دادن تعادل
وسیلهنقلیهبهشدتباگاردریلهایکناریبزرگراه
برخورد کرد و متوقف شدکه درپی این حادثه راننده
پرایددچارمصدومیتشد.

حذف  ۱۶۲متهم
تحتتعقیبازچرخهجرم

توکلی-فرماندهانتظامیکهنوجازدستگیری۱۶۲
متهم تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد .به
گزارشخبرنگارماسرهنگبهرامیگفت:ازابتدای
مرداد امسال تاکنون ماموران کالنتری،پاسگاه و
پلیس های تخصصی این منطقه با انجام اقدامات
اطالعاتی اینتعدادمتهمتحتتعقیبراشناسایی
و دستگیر کردند .ایــن مسئول انتظامی  ،اتهام
متهمان را حمل و نگهداری مــواد مخدر ،قاچاق
موادمخدر،تیراندازی ،ایجاد مزاحمت ،اخالل در
نظمعمومی،ضربوجرحواتهاماتمالیذکرکرد.

دو روز پس از انتشار گزارشها درباره آزادی
محمدعلی نجفی  ،با تودیع وثیقه یک میلیارد
تومانی ،رئیس کل دادگستری تهران دیروز
جمعه ۸ ،شهریور ،از بازگشت او به زندان خبر
داد.خبری که حداقل به این زودی انتظار آن
نمی رفت .آزادی نجفی به قید وثیقه که البته
اعالم شده بود به دلیل کسالت وی بوده بازتاب
زیادی داشت و انتقاد هایی را به ویژه در فضای
مجازی مبنی بر آسان گیری به نجفی در قیاس
بابرخیدیگرازمحکومانبهدنبالداشت.طبق
قانون بعد از رضایت اولیای دم قاضی می تواند
با درخواست آزادی محکوم تا زمان نهایی شدن
حکم از جنبه عمومی موافقت کند .
بــه گـــزارش ایسنا ؛ محمدجواد حشمتی،
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان
این که محمدعلی نجفی به زندان بازگشت،
گفت :برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با
گذشت اولیای دم قصاص منتفی میشود ،ولی
دربــاره جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه
حکم مقتضی صــادر خواهد شد .وی تصریح
کرد :مضافا این که محکومیت نام برده برای
نگهداری سالح غیرمجاز به قوت خود باقی
است و سرانجام نیز مجازات اشد اجرا میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران مشخص
نکرد که منظور وی از نظر مجازات اشد اجرا
خواهد شد مربوط به نگهداری سالح است یا
جنبه عمومی جرم قتل .

طبق قــانــون نجفی بعد از
رضــایــت اولــیــای دم میترا
استاد از جنبه عمومی جرم
ممکن اســت بین  3تــا 10
ســال حبس محکوم شــود.
نــجــفــی در هــفــتــم خـــرداد
امسال ،به اتهام قتل همسر
دوم خـــود ،میترا اســتــاد و
همچنین «نگهداری اسلحه
غیرمجاز» بازداشت و راهی
دادگاه شد و دادگاه به جرم
قتل عمد همسرش او را به قصاص محکوم
کرد و در اتهام نگهداری از سالح غیرمجاز نیز
دو سال برای او زندان در نظر گرفت .حکم دو
ســال زنــدان بــرای محمدعلی نجفی به جرم
نگهداری سالح غیرمجاز «غیرقطعی» و قابل
تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است .با توجه
به این که براساس قانون در نهایت مجازات
اشد اجرا می شود و این که حداقل مجازات
قتل عمد از جنبه عمومی جرم  3تا  10سال
است احتماال نظر وی این جنبه بوده است زیرا
حداکثر محکومیت نگهداری سالح همان دو
سال است  .بنابراین با عنایت به سخنان رئیس
کل دادگستری محتمل است که نجفی به 10
سال زندان محکوم خواهد شد و باید فعال در
زندان بماند .در همین حال یکی از نزدیکان
نجفی گفت«:حدود ساعت  ۱۱شب پنج شنبه

با وکیل آقای نجفی تماس گرفته و از ایشان
خواسته شد که امروز همراه نجفی به دادگاه
برود .چند ساعت بعد هم ما و آقای نجفی از این
تماس با خبر شدیم .صبح دیروز جمعه به شعبه
نهم دادگــاه کیفری یک استان تهران رفتیم.
آقای نجفی وارد و از ورود ما ممانعت شد و بعد از
یک ساعت یعنی حدود ساعت  ۱۱اعالم شد که
ایشان دوباره بازداشت شده است».
وکیل نجفی پیشتر اعالم کرده بود که به دلیل
کسالت نجفی با قرار وثیقه وی موافقت شده
است اکنون مشخص نیست آیا کسالت وی در
همین دو روز برطرف شده یا نکته دیگری در
میان است 19 .مرداد هم سایت رکنا مدعی
شــده بــود :برخی شنید هها حکایت از این
دارنــد که محمد علی نجفی از زنــدان اوین به
بیمارستان منتقل شده است.

۱۳

در امتداد تاریکی

صیغه ناتمام!
زمانی که در خیابان های خلوت شهر حرکت نداشتم و از عهده مخارج فرزندانم برنمی
می کــردم ناگهان موتورسواری که همسر آمدم خالصه سرنوشت من با ثبت مهر طالق
سابقم بود مقابلم توقف کرد و مرا به شدت در شناسنامه ام تغییر کرد و من در حالی
کتک زد به طــوری که زخم و جراحت های دوبــاره با کوله بــاری از غم نــزد خــانــواده ام
زیــادی بر سر و صورتم ایجاد شد .او سپس بازگشتم که همواره دلتنگ فرزندانم بودم.
پول ها و گوشی تلفنم را برداشت و متواری هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته بود که
روزی در خیابان با مردی به نام «هدایت» آشنا
شد چرا که معتقد بود ...
زن  31ساله که به اتهام ضرب و جرح عمدی شدم .من که احساس می کردم باید پشتیبان
از همسر سابقش شکایت کرده بود درباره و سرپناهی داشته باشم برای رهایی از تنهایی
سرگذشت خــود بــه کارشناس اجتماعی با هدایت وارد ارتباطی غیرمتعارف شدم تا
کالنتری سپاد مشهد گفت :وقتی دیپلم این که او پیشنهاد ازدواج داد ولی من هیچ
گرفتم خیلی تالش کردم تا وارد دانشگاه شوم شناختی از او نداشتم و می ترسیدم دوباره
اما به دلیل این که مهارت تست زنی نداشتم مانند ازدواج اولم با شکست روبه رو شوم و
و در برخی از دروس مانند زبــان انگلیسی سرنوشت بدتری پیدا کنم به همین دلیل
به شدت ضعیف بــودم در آزمــون سراسری به هدایت پیشنهاد کردم ابتدا به مدت یک
پذیرفته نشدم و تصمیم گرفتم سال بعد برای سال به عقد موقت او درآیم تا با خصوصیات
ورود به دانشگاه بیشتر تالش کنم اما هنوز اخالقی و رفتاری یکدیگر بیشتر آشنا شویم
چند مــاه به آزمــون سراسری مانده بــود که و در صورتی که با گذشت این مدت به تفاهم
اخالقی رسیدیم عقد دایمی کنیم.
«شروین» به خواستگاری ام آمد.
من هم با نظر اطرافیانم تصمیم به ازدواج اما در این میان شرط کردم که در مدت عقد
گرفتم .این گونه بود که در  19سالگی پا موقت حق فسخ صیغه نامه با من باشد او هم
به خانه بخت گذاشتم و زندگی مشترکم شرایط مرا پذیرفت و بدین ترتیب زندگی ما
با «شروین» آغاز شد تا این که متوجه شدم زیر یک سقف آغاز شد.
هنوز چند روز بیشتر از ثبت عقد موقت
همسرم به مــواد مخدر سنتی اعتیاد دارد
امــا ایــن موضوع را جــدی نگرفتم و اعتیاد نگذشته بود که فهمیدم هدایت نیز مانند
همسرم را از خانواده ام پنهان کردم .چرا که همسر اولم اعتیاد دارد ولی باز هم با تکرار
معتقد بودم اگر همسرم به مصرف مواد مخدر اشتباه اولم این موضوع را جدی نگرفتم و به
صنعتی آلوده نشود حداقل به دیگران صدمه رویش نیاوردم چرا که تالش می کردم ازدواج
ای نمی زند با وجود این همسرم در بیرون از دومــم را حفظ کنم و بــرای هر موضوعی به
منزل و با دوستانش رفتار مناسبی داشت اما دنبال طالق نباشم زیرا شکست در ازدواج
در منزل بسیار پرخاشگر بود و با هر بهانه ای اولم موجب شده بود منطقی فکر کنم و با هر
مرا کتک می زد من هم به خاطر سه فرزند ماجرایی مشاجره و درگیری درست نکنم
کوچکم همه نامالیمات زندگی را تحمل اما وقتی به خاطر یک موضوع کم اهمیت
می کردم تا این که روزی به ارتباط همسرم با دستش را روی من بلند کــرد و کتکم زد با
زنان غریبه پی بردم .این موضوع دیگر برایم خودم اندیشیدم که ازدواج با او راه به جایی
قابل تحمل نبود چرا که یک زن هیچ گاه نمی نمی برد و سرگذشتی بدتر از زندگی اولم
تواند خیانت های همسرش را نادیده بگیرد خواهم داشت به همین دلیل هنوز سه ماه
وقتی حقیقت ماجرا را از شروین پرسیدم از زمان ثبت عقد موقت نگذشته بود که به
او با عصبانیت مرا زیر مشت و لگد گرفت و صــورت یــک طرفه و طبق شرطی کــه بــا او
گذاشته بودم صیغه نامه را فسخ کردم و به
پاسخم را نداد.
از آن روز به بعد اختالفات ما شدت گرفت خانه پدرم بازگشتم ،اما وقتی هدایت متوجه
به طــوری که می ترسیدم بر اثر کتک های این ماجرا شد با من تماس گرفت و ادعا کرد
همسرم دچــار ضربه مغزی شــوم به همین که باید تا پایان مدت عقد موقت با او زندگی
دلیل تصمیم به طالق گرفتم .خانواده ام کنم در غیر این صورت روزگارم را سیاه می
نیز اگرچه در ابتدا مخالف طالق بودند اما کند ولی من حرف هایش را جدی نگرفتم تا
وقتی فهمیدند که احتمال دارد این کتک این که مرا تعقیب کرد و در یک خیابان خلوت
کاری ها به مرگ دخترشان منجر شود دست به شدت کتکم زد و مبلغ  100هزار تومان
از مخالفت برداشتند این گونه بود که من از به همراه گوشی تلفنم را از کیفم برداشت و
شروین در حالی طالق گرفتم که حضانت سه گریخت.
شایان ذکر است به دستور سرهنگ زمینی
فرزندم را نیز به او سپردم چرا که می دانستم
مادر شروین آن ها را دوست دارد و فرزندانم (رئیس کالنتری سپاد مشهد) این پرونده
توسط کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی
را بزرگ می کند.
از سوی دیگر نیز بعد از طالق شرایط مناسبی کالنتری مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

