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ازمیانخبرها

جاساز  ۳هزار کیلویی مواد مخدر
در تانکر سوخت لو رفت
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از
کشف بزرگ ترین محموله موادمخدر طی یک
سال گذشته به میزان دو هزار و  ۹۳۵کیلوگرم
تریاک و مورفین در شرق این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما سردار عبدالرضا ناظری
دربــاره جزئیات این خبر گفت  :بامداد روز سه
شنبه پس از انجام اقدامات اطالعاتی ،ماموران
پلیس مواد مخدر فهرج یک دستگاه تانکر حمل
سوخت را در محور مواصالتی زاهــدان _ فهرج
متوقف و با هماهنگی مقام قضایی این کامیون را
بازرسی کردند .وی افزود :قاچاقچیان به صورت
بسیار حرفه ای   محموله سنگین مواد افیونی را
در این تانکر جاسازی کرده بودند که با هوشیاری
پلیس این محموله به وزن دو هزار و ۶۷۴کیلوگرم
تریاک و ۲۶۱کیلو مورفین کشف شد.

معمای اسکلتی با دندان های تمام
لمینت!

در امتداد تاریکی

ماجرایخودکشیعامل 2جنایتمسلحانه
سجادپور -عامل قتل مسلحانه یک زوج در
شهرک پرستوی طرقبه شاندیز ،عصر دوشنبه
گذشته در مشهد با شلیک گلوله ،خودکشی
کرد.دادستانعمومیوانقالبطرقبهشاندیز
ساعتی بعد از کشف جسد متهم به قتل تحت
تعقیب در مشهد به خراسان گفت :صبح یک
شنبه گذشته ( )98.12.25اهالی شهرک
پرستو در تماس با آتش نشانی از شعله ور شدن
یکمنزلمسکونیخبردادند.
قاضی سیدهادی سبحانی افزود :در پی این
تماس ،بالفاصله امدادگران آتش نشانی به
محل حادثه عزیمت کردند و به اطفای حریق
پرداختند .اما در حالی که قسمت اندکی از
منزل طعمه آتش شده بود ناگهان اجساد یک
زوج مسن در پذیرایی نمایان شد که زبانه های
آتش بخش جزئی از پیکر این زوج را فراگرفته
بود .وی اضافه کرد :با گزارش ماجرا به نیروی
انتظامی و دستگاه قضایی و با توجه به اهمیت
موضوع،بیدرنگبازپرسلطفیپور(بازپرس
شعبه دوم دادســرای طرقبه شاندیز) به محل
وقوع حادثه رفت و بدین ترتیب راز دو جنایت
مسلحانه فاش شد چرا که زوج مذکور هدف
شلیک گلوله قــرار گرفته بودند .مقام ارشد
دادستانی تصریح کــرد :تحقیقات میدانی

قاضی سیدهادی سبحانی
دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز

بازپرسپرونده،درمحلوقوعجنایتبیانگرآن
بود که فردی آشنا وارد منزل مقتوالن شده و با
اسلحه شکاری آنان را به قتل رسانده است چرا
که آثار تخریب یا ورود به عنف وجود نداشت و
پیکر مرد  65ساله نیز کنار در ورودی افتاده
بود.
قاضی سبحانی اضافه کرد :ادامه بررسی های
تخصصی نشان داد که عامل جنایت بخاری
نفتی منزل مقتوالن را واژگــون کرده و برای
پنهان ماندن راز قتل زوج مذکور ،خانه را به
آتش کشیده است اما قبل از گسترش شعله
های آتش ،اهالی متوجه آتش سوزی شده اند.
اینمقامباتجربهقضاییادامهداد:باجمعآوری
اسناد و دالیل در صحنه حادثه ،گروه ویژه ای از
کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی سرگرد
قیطاقی (رئیس پلیس آگاهی طرقبه شاندیز)
مامور رسیدگی به این پرونده جنایی شدند

اشک های خسته!

و تحقیقات را برای شناسایی عامل قتل زوج
مسنزیرنظربازپرسادامهدادندتااینکهچند
ساعت بعد سرنخ هایی از اختالفات مالی بین
حسن-ف (مقتول) و دایی  54ساله اش به
دست آمد که حکایت از طلب  160میلیونی
مقتول داشــت .قاضی سیدهادی سبحانی
خاطرنشان کــرد :با صــدور دستور قضایی،
مرد  54ساله تحت تعقیب غیرمستقیم قرار
گرفت اما او تلفن همراهش را خاموش کرده
و به بهانه انجام معاینه برای بیماری قلبی وارد
مشهد شده بود .دادستان عمومی و انقالب
طرقبه شاندیز افــزود :در حالی که عملیات
دستگیریمتهمتحتتعقیبادامهداشت،وی
صبح روز بعد وارد باغی در روستای ده غیبی
مشهد شده و با شلیک گلوله از همان سالح
شکاری ،دست به خودکشی زده بود .این مقام
ارشد قضایی گفت :با حضور قاضی علی اکبر
احمدی نژاد(قاضی ویژه قتل عمد مشهد) در
محل کشف جسد مرد  54ساله ،بررسی ها
آغــاز و مشخص شد که متهم تحت تعقیب به
دلیل عذاب وجدان و تالمات روحی به زندگی
خود نیز پایان داده است .قاضی سیدهادی
سبحانی تصریح کرد :تحقیقات بیشتر در این
باره همچنان ادامه دارد.

انفجارترقه هایخونین

 ۲فوتی ،بیش از  258مصدوم و  18قطع عضو
در حوادث چهارشنبه سوری
متاسفانه به رغم توصیه های مکرر مسئوالن
مبنیبربرگزارنکردنتجمعچهارشنبهسوریبا
توجه به گرفتاری کادر درمان با کرونا« ،مجتبی
خالدی» سخنگوی اورژانــس کشور تا زمان
تنظیم این خبر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
دربـــاره آخرین جزئیات مصدومان گفت:
تا ساعت  22:45در کل کشور  258نفر
مصدوم شــدهانــد.وی ادامــه داد 101 :نفر
درمان و ترخیص شده اند .همچنین متاسفانه
 18نفر قطع عضو شده اندو به چشم  ۱۵نفر

آسیب رسیده است .یک جوان  ۲۲ساله در
تهران ویک نفر دیگر نیز در اسالمشهرجان
خود را از دست دادهاند .در همین حال معاون
عملیاتآتشنشانیمشهدازسوختگیوجراحت
شدید جوان  ۱۹ساله مشهدی ،هنگام ساخت
مواد محترقه در منزل مسکونی واقع درشهرک
غرب این شهر خبر داد  .آتشپاد دوم محمد جواد
سبحانی با بیان ایــن مطلب افــزود :ساعت 2
بامداد روز سه شنبه۲۷اسفند ۹۸در پی تماس
تلفنیشهروندانباسامانه۱۲۵مبنیبرشنیدن

عکس از آتش نشانی

پیدا شدن اسکلت یک پسر با دندان های لمینت
شده در جنوب تهران سناریوی معمایی را پیش
روی ماموران قرار داد .به گــزارش رکنا ،عصر
روز  25اسفند ماموران پلیس تهران در جریان
پیدا شــدن اسکلت هــای یک انسان در منطقه
وردآورد قــرار گرفتند و تیمی از ماموران برای
بررسی موضوع به محل اعــزام شدند .ماموران
در بررسی های ابتدایی با اسکلت یک انسان که
دست راستش در کنار جسد نبود روبه رو شدند.
کارشناسان پزشکی قانونی در گام نخست پی
بردند که جسد متعلق به یک پسر  25ساله است
که همه دنــدان هایش نیز لمینت شده و عامل
جنایتبرایپنهانماندنسرنخهایپلیسیاقدام
به آتش زدن جسد پسر جوان کرده و در مرحله
بعدی مشخص شد سه ماه از مرگ این جوان می
گذرد .کارآگاهان در تحقیقات بیشتر با تکه های
سوخته پتو در کنار جسد روبه رو شدند و مشخص
شد جسد الی یک پتو پیچیده و سپس به آتش
کشیده شده است.بنا به این گزارش ،تحقیقات
پلیسیبرایشناساییهویتجسدوعاملجنایت
در دستور کار ماموران اداره  10پلیس آگاهی
تهران قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقالب طرقبه شاندیز تشریح کرد:

صدایانفجارازداخلیکمنزلمسکونی،ستاد
فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۳۴
را به محل حادثه در بولوار دکتر حسابی اعزام
کرد.معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت :با
حضورآتشنشاناندرمحلمشخصشد،جوان
 ۱۹ساله هنگام ساخت مواد محترقه روی پشت
بام منزل سه طبقه دچار سوختگی شدید شده
که آتش نشانان بالفاصله این فرد را برای انتقال
به بیمارستان تحویل تکنیسینهای اورژانس
حاضر در محل دادند.این گزارش می افزاید:
وضعیت جسمانی این جوان  ۱۹ساله وخیم
اعالمشدهاست.

۱۳

می دانم همه نصیحت هاو راهنمایی های پدرم و خواستگارزنگمنزلعمویمرابهصدادرآورد،من
دیگراندلسوزانهاستامانمیتوانمفقطبهخاطر هم که به دنبال فرصتی برای فرار از این زندگی
اینکهانگ«زنمطلقه»بهپیشانیامنخوردبهاین آشفته بودم ،بی درنگ به خواستگاری «ساعد»
زندگی نکبت بار ادامــه بدهم .دیگر تحمل این پاسخ مثبت دادم چرا که چیزی جز رهایی از آن
شرایط برایم اهمیت نداشت .بدین ترتیب مراسم
وضعیت را ندارم و...
زن  25ساله که اشک هایش مجال سخن گفتن عقدکنان برگزار شد و من دو سال بعد زندگی
را از او گرفته بود با چهره ای فرسوده و خسته و در مشترکمراباساعدآغازکردماماگوییبهسرنوشت
حالی که فریاد می زد حاضرم همه حق و حقوق شومیدچارشدهبودمکهنمیتوانستمهیچگاهاز
قانونی خودم را ببخشم تا از شوهرم طالق بگیرم ،چنگ آن فرار کنم .هنوز مدت زیادی از ازدواجم
به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای مشهد نگذشته بود که در محاصره سرزنش ها و کنایه
گفت :پدرم تبعه کشور افغانستان است که پس از های گاه و بی گاه خانواده شوهرم قرار گرفتم.
مهاجرت غیرقانونی به ایران با مادرم ازدواج کرد .آن ها مرا به خاطر خانواده ام تحقیر می کردند و
به قول خودشان چند ماه اول زندگی را خوش سرنوشت و بخت سیاهم را به رخم می کشیدند.
بودندامابابهدنیاآمدنمناختالفاتآنهانیزآغاز ازدواج مادرم با یک تبعه خارجی دستاویز تلخی
شد زیرا حضور غیرمجاز پدرم در ایران موجب بروز برای توهین به من شده بود .آن ها مدام زندگی
بسیاری از مشکالت اجتماعی شده بود .مادرم نابه سامان و طالق پدر و مادرم را وسیله ای برای
که حتی نمی توانست برای من شناسنامه بگیرد تحقیر من قرار می دادند و این گونه به آزار و اذیتم
تازه به اشتباه خود پی برده بود چرا که بسیاری می پرداختند .از سوی دیگر نیز همسرم به من
از کارفرمایان حق به کارگیری اتباع خارجی را سوءظن داشت و مرا تحت نظر قرار می داد ،من
نداشتند و پدرم مجبور بود در کارهای ساختمانی همکهکسیرانداشتممجبوربهتحملبودمتااین
یا چاه کنی آن هم به طور پنهانی فعالیت کند .کهدخترمبهدنیاآمداماهیچتغییریدررفتارهای
مشکالت زندگی ما آن قدر زیاد بود که تحمل آن همسرم ایجاد نشد .حاال دیگر به راحتی و بی پرده
برای مادرم سخت شد  .پدرم حتی نمی توانست تهمت رابطه نامشروع به من می زد به گونه ای
گواهی نامه رانندگی یا مجوز یک کسب و کار را که حق اعتراض هم نداشتم و اگر کوچک ترین
بگیرد به همین دلیل مادرم تقاضای طالق داد اعتراضیبهتهمتهایشمیکردممرازیرمشتو
و در حالی که تالش می کرد مرا در مدرسه ثبت لگد می گرفت به حدی که از گفته ام پشیمان می
نــام کند از پــدرم جــدا شد و به دنبال سرنوشت شدم .در این شرایط بود که باالخره تحملم را از
خودش رفت .پدرم نیز با رها کردن من در مشهد دست دادم و تصمیم به جدایی از همسرم گرفتم
به افغانستان برگشت تا به زندگی آشفته اش اما قبل از آن ماجرای زندگی ام را برای پدرم بازگو
سر و سامان بدهد .در این وضعیت من هم آواره کردم و به او گفتم که دیگر تحمل این زندگی را
منازل بستگانم شــدم .روزی نزد عمویم بودم ،ندارمچراکهساعدازنظرروحیوجسمیبهشدت
هفته دیگر با عمه ام زندگی می کردم و گاهی نیز آزارم می دهد اما پدرم به طرفداری از شوهرم
مهمان اقوام دیگرمان می شدم .بعضی اوقات از پرداخت و گفت :باید به زندگی ات ادامه بدهی و
نگاه های ترحم برانگیز دیگران زجر می کشیدم تحمل کنی! مبادا انگ «زن مطلقه» به پیشانی ات
و گاهی نیز نیش و کنایههای بستگانم به شدت بخوردکهباهیچچیزیپاکنمیشود!کارینکن
آزارم می داد زیرا من سربار زندگی شان بودم و که تو نیز به سرنوشت من و مادرت دچار شوی! و
باید همه این سرزنش های توهین آمیز را تحمل  ...اگرچه همه نصیحت های پدرم دلسوزانه است
میکردم.آرزوداشتمپدرمبهسراغمبیایدومرانزد و همسرم نیز تهدید می کند که در صورت طالق
خودشببرد.امااوبرایمدتیدرافغانستانحضور اجازهمالقاتبادخترمرانمیدهد،امامنباادامه
داشت و بستگان او نیز اجازه دیدار با مادرم را نمی اینزندگینکبتبارجزیکسرنوشتشومعاقبت
دادند .شنیده بودم مادرم در شهر دیگری با مردی دیگری نخواهم داشت و ...
ایرانی ازدواج کرده و زندگی خوبی دارد .خالصه شــایــان ذکــر اس ــت ،بــه دســتــور ســرگــرد امــارلــو
آواره و سرگردان در خانه این و آن به سر میبردم (سرپرست کالنتری شفا) پرونده این زن جوان
و با آرزوهـــای کودکانه ام دنیای دیگری برای در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی های
خودم ساخته بودم .باالخره در  13سالگی اولین کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

