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برایادامهتحقیقاتدراختیارکارآگاهانزبده
ادارهجناییپلیسآگاهیخراسانرضویقرار
گرفت که هنوز برخی از مجروحان این حادثه
در مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد
بستریهستند.
شایان ذکر است ،برادر متهم به قتل نیز که از
صحنه حادثه گریخته بود ،پس از ارجاع پرونده
به دایره ویژه قتل عمد آگاهی ،تحت تعقیب
پلیس قــرار گرفت و کارآگاهان با استفاده
از شگردهای فنی و اطالعاتی ،او را به دام
انداختند.

بارها ضرب المثل معروف «کبوتر با کبوتر ،باز با
باز -کند هم جنس با هم جنس پرواز» را شنیده
بودم اما هیچ وقت نخواستم معنای واقعی آن را
درک کنم چرا که آن قدر در یک عشق خیابانی
غرق بودم که نمی خواستم حقیقت این سخن
حکیمانه را باور کنم به همین خاطر...
زن 28سالهکهمدعیبودقصهازدواجشهمانند
فیلم هــای پسر گــدا و دختر شــاه پــریــان اســت،
سرگذشت تلخ خود را مایه عبرت دیگر دختران
و پسران جوان دانست و به کارشناس اجتماعی
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت :آخرین
روزهایتحصیلدرمقطعمتوسطهرامیگذراندم
که روزی در مسیر مدرسه سرنوشتم را به فالکت
و بدبختی گره زدم .آن روز ناخودآگاه به پسری
دل باختم که از چند روز قبل مرا تعقیب می کرد
و با ابراز عالقه هایش بذر یک عشق خیابانی را در
وجودم پاشید .از آن روز به بعد فقط لبخندهای
عاشقانه«جمال»رامیدیدمبهطوریکهاینعشق
خیابانیروحوروانمراتسخیرکردهبود.دیگردرس
و دانشگاه برایم اهمیتی نداشت به گونه ای که
آزمون سراسری را هم فراموش کردم« .جمال»
در خانواده ای  9نفره و در حاشیه شهر زندگی
می کرد چرا که پدرش کارگر بود و وضعیت مالی
مناسبینداشتوازعهدهمخارجخانوادهوتحصیل
فرزندانش برنمی آمد .از سوی دیگر پدر من یکی
از پزشکان سرشناس مشهد بود و همه امکانات را
برای رفاه و تحصیل من فراهم می کرد ولی من که
با خیال جمال شب را به صبح می رساندم چنین
وانمود می کردم که هیچ عالقه ای به تحصیل در
دانشگاهندارمدرحالیکهشاگردممتازمدرسهدر
رشتهعلومتجربیبودموهمهمعلمانمیقینداشتند
کهدریکیازرشتههایپزشکیپذیرفتهمیشوم.
خالصه ارتباط ها و تماس های من و جمال روز
و شب ادامه داشت و در پارک و سینما یکدیگر را
مالقات می کردیم .آن قدر در این عشق خیابانی
غرق شده بــودم که متوجه گذر زمــان نمی شدم
تا این که خانواده جمال در تابستان همان سال
به خواستگاری ام آمدند .خانواده او که باورشان
نمی شد دختر زیبای پزشک معروف شهر عاشق
پسربیکاروبیپولآنهاشدهباشدبدونآنکهمرا
ببینندمشتاقانهباپدرمتماسگرفتنداگرچهپدرم
بالفاصله پاسخ منفی داده بود اما وقتی در برابر
اصرار و عالقه من قرار گرفت با این خواستگاری

موافقت کرد .پدر و مادرم گریه کنان اشتباه بزرگ
مرا گوشزد کردند که با جوانی همسطح خودمان
ازدواجکنمحتیپدرممرابهمرکزمشاورهتخصصی
بردولیمرغمنیکپاداشت.درآنسنوسالکور
وکربودموچیزیجزرسیدنبهجمالبرایماهمیت
نداشت باالخره پدرم قرار خواستگاری گذاشت
در حالی که می دانستم به جای اشک ،خون گریه
می کند چرا که من برای تحت فشار قرار دادن پدر
و مادرم غذا نمی خوردم و خودم را در اتاق زندانی
می کردم .با وجود این در شب خواستگاری چشم
هایم از خوشحالی می درخشید و در پوست خودم
نمیگنجیدمپدرمکهآیندهسیاهمرادرخشتخام
می دید برای مهریه و لوازم جهیزیه سخت گیری
نکردچونمیدانستجمالکهشغلیجزکارگری
ساختمان را تجربه نکرده است از عهده مخارج
عروسیبرنمیآیدبههمیندلیلهمههزینههای
مراسمعقدوعروسیدریکتاالرمجللراپرداخت
و من در حالی زندگی مشترکم را با جهیزیه ای
آن چنانی آغــاز کــردم که جمال منزل کوچکی
را در حاشیه شهر اجاره کرده بود .بستگانم در
حالی که انگشت حیرت به دهان گرفته بودند
مرا تا خانه بخت همراهی کردند اما باز هم چیزی
نمی فهمیدم تا این که بعد از یک سال پسرم را
بــاردار شدم ولی تغذیه مناسبی نداشتم حتی
پرداخت اجاره خانه هم برایمان مشکل بود .در
شرایطی سخت روزگــار می گذراندم و همسرم
نیز تا ظهر خواب بود او مرا در تنگنا قرار می داد
تا از پدر و مــادرم هزینه های زندگی را دریافت
کنم .اطرافیانم به چهره شکسته و غمگینم نگاه
های تاسف باری داشتند اما من فقط با یک عشق
خیالی زندگی می کردم چرا که وقتی فهمیدم
همسرم به مواد مخدر صنعتی آلوده شده است
دیگر حتی سایه خوشبختی را هم ندیدم .از آن
روز به بعد جمال بارها مرا برای گرفتن پول از پدرم
کتک زد تا مخارج اعتیادش تامین شود اما من جز
سکوتچارهدیگرینداشتمتااینکهپدرممتوجه
ماجراشدوبازهمباچشمانیاشکبارمرابهآغوش
کشیدتاپشتیبانمباشدحاالهمدرخواستطالق
داده ام تا ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ باقی زاده
حکاک (رئیس کالنتری میرزاکوچک خان) این
پرونده زیر نظر کارشناسان زبده دایره مددکاری
اجتماعی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

متوجه گم شدن مدارکش نشده بود که با تماس
رئیس کالنتری در جریان قرار گرفت واین گونه
نیروهایانتظامیموفقشدندمدارکوکیفپول
رادرمرزمهرانبهویبرسانند!
سرهنگ صارمی (فرمانده انتظامی مشهد) با
قدردانی از تالش و زحمات نیروهای انتظامی،
ایناقدامراوظیفهخادمانامامرضا(ع)دانستو
گفت :از این که لبخند را بر لبان یک زائر نشاندیم
بسیارخوشحالیم!

حادثه در قاب

واژگونیتانکرحاملسوختدرمحورمشهد-باغچه
عکس ها از آتش نشانی

مامور مشهدی لبخند را بر
لبان زائر کربال نشاند

کبوتر با کبوتر...

متهم به قتل در کبوتر بازی مرگبار

نگاه

سجادپور-مامورانتظامیکالنتریمیرزاکوچک
خانمشهد،کیفگمشدهپولومدارکزائرکربال
را به مرز مهران رساند و این گونه لبخند را بر لبان
یک زائر نشاند .به گــزارش خراسان ،پنج شنبه
گذشته ،مامور گشت کالنتری میرزاکوچک
خان مشهد ،هنگام انجام وظیفه در محدوده
بوستان بسیج در خیابان بابانظر  35کیفی را
پیدا کرد که مقادیر زیادی دالر ،دینار و بیش از
یک میلیون تومان وجــه نقد به همراه مــدارک

شناساییوچهارگذرنامهدرونآنبود!ولیهیچ
آدرسیاتلفنینداشت.اینگزارشحاکیاست،
با هماهنگی سرهنگ محسن باقی زاده حکاک
(رئیسکالنتری)بالفاصلهنیروهایانتظامیوارد
عملشدندوقبلازپایانوقتاداریبااستعالماز
بانکی که کارت عابربانک از آن جا صادر شده بود
به استان قم رسیدند و این گونه به شماره تلفن
صاحبکیفدستیافتند.
اما آن مرد که از مرز مهران عازم کربال بود ،هنوز

در امتداد تاریکی

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -نزاع دو همسایه بر سر کبوتربازی،
نه تنها چندین مجروح برجای گذاشت بلکه
جنایتی هولناک را نیز در مشهد رقم زد!
به گزارش خراسان ،این حادثه مرگبار عصر
پنج شنبه گذشته درحالی رخ داد که «س-
س» از سرکار به منزل بازگشت و به پشت بام
طبقه چهارم واحــد آپارتمانی رفــت تا سری
به کبوترانش بزند و پاهایش را بشوید! در
همین لحظه و در آن سوی واحد ساختمانی
دیگری که با تیغه دیــوار از یکدیگر جدا شده
بود ،چشمش به جوان  26ساله ای افتاد که او
نیز برای کبوتربازی در پشت بام طبقه چهارم
ایستاده بود .نگاه دو جوان زمانی با یکدیگر
تالقی کرد که «س -س» معترضانه به جوان
ناشناسهمسایهگفت:پشتبامچهمیکنی؟
منزل ما را دید می زنی؟ این جمالت در حالی
به پاسخ سرباالی «ح» جوان  26ساله همسایه
انجامید که «س -س» به آن سوی دیوار پرید و
درگیری فیزیکی بین آن دو نفر رخ داد.
«ح» که کتک خورده بود با «م -م» (برادرش)
تماس گرفت و به او گفت :که به دست همسایه
کتک خورده است!
به گزارش خراسان ،این نزاع درحالی به درون
کوچه ای واقــع در بولوار هدایت کشید که
«س -س» با لوله پالستیکی ضخیم به داخل
کوچه آمد و از سوی دیگر نیز «م -م» به نزاع
کنندگان پیوست.
امــا در ایــن میان تیغه هــای چاقو نیز در هوا
درخشید و «ح -س» (برادر س -س) هم وارد
ماجرای درگیری خونین شد.
در ایــن هنگام بــود که «ح -س» و «ح -م» با
یکدیگر یقه به یقه شدند و روی زمین غلتیدند
ولی ناگهان «ح -م» روی سینه «ح -س» جوان
 25ساله نشست و تیغه چاقو را بر سینه وی
فرود آورد .وقتی خون از پیکر «ح -س» بیرون
زد اهالی محل نیز به سمت ضارب رفتند و او را
به داخل فروشگاهی انداختند که فرار نکند!
این درحالی بود که برخی از افراد مرتبط با این
نزاع خونین هم به شدت مجروح شده بودند.
دقایقی بعد با تماس اهالی محل نیروهای
امدادیومامورانکالنتریخواجهربیعمشهد
در محل حادثه حضور یافتند تا مجروحان را به
مرکز درمانی انتقال دهند .در این لحظه پدر

«ح -س» جوان  25ساله که از منزل بیرون
آمده بود با دیدن پیکر غرق در خون فرزندش
ناگهان دچار سکته قلبی شد و بر زمین افتاد.
بنابر گــزارش خــراســان ،نیروهای امــدادی
بالفاصله مجروحان این حادثه تاسف بار را
به همراه ضاربی که خود نیز به شدت مجروح
شده بود به مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد
مشهد انتقال دادنــد اما تالش کادردرمانی
برای نجات «ح -س» جوان  25ساله به نتیجه
نرسید و او بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه
چاقو جان سپرد .با گزارش این ماجرا به قاضی
ویژهقتلعمدمشهدبالفاصلهقاضیعلیاکبر
احمدی نژاد به همراه کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی و عوامل بررسی
صحنه جرم عازم مرکز درمانی شد و به تحقیق
در این باره پرداخت.
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که نزاع
مذکور به خاطر هیچ رخ داده است چرا که
منزل طرف مقابل بدون صحن حیاط و جنوبی
بود!
«ح-م» (متهم به قتل) که در همان دقایق اولیه شده از پشت هم چاقو خورده بود و سابقه ایجاد
توسط قاضی احمدی نژاد مورد بازجویی های مزاحمت را در پرونده خود داشت ،در پاسخ به
تخصصی قرار گرفته بود درباره چگونگی وقوع سوال قاضی که چرا با خودت چاقو حمل می
این حادثه مرگبار گفت :من در بولوار طبرسی کردی نیز گفت :قبال در پیک موتوری کار می
شمالی سکونت دارم اما مادرم مستاجر است کردم و تلفن همراه را به مشتریان می رساندم
و در طبقه چهارم واحــد آپارتمانی در بولوار تا این که چند روز قبل زورگیران با تهدید چاقو
هدایت اقامت دارد .من هم برای کبوتربازی چهار دستگاه گوشی تلفن همراه را از من
به پشت بام منزل مــادرم رفته بودم که برادر گرفتندومنهمازآنروزبهبعدچاقوتهیهکردم
مقتول بیخودی مرا متهم می کرد که قصد که همیشه همراهم بود!
دید زدن منزلشان را داشتم در حالی که من گزارشخراسانحاکیاست،متهمبهقتل26
حتی نمی دانستم او از کــدام منزل سخن ساله در حالی با صدور قرار قانونی بازداشت و
می گوید! هیچ حیاطی از
پشت بام دیوارکشی شده
دیــده نمی شد به همین
دلیل به او گفتم به تو چه
کــه مــن در پشت بــام چه
می کنم! او هم که از این
حــرف عصبانی شــده بود
به این سوی دیوار آمد و با
من درگیر شد که من هم
با ب ــرادرم تماس گرفتم.
متهم به قتل که خود نیز از
ناحیه سر دچار شکستگی تصاویر خالکوبی برادر متهم به قتل
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