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ازمیانخبرها

فرار از چنگ زورگیران
به آغوش مرگ!
توکلی -مردی که طعمه زورگیران خشن شده
بود ،در برخورد با خودرو به کام مرگ فرو رفت.
به گــزارش خبرنگار مــا ،مــردی کــه در نزدیکی
یکی از بــزرگــراه های کرمان در حــال حرکت
بود ،ناگهان از سوی دو زورگیر خشن به شدت
هــدف ضــرب و شتم قــرار گرفت امــا وی برای
رهــایــی از دســت زورگــیــران بــه سمت بــزرگــراه
گریخت و در حین فرار با خودرویی برخورد کرد
و براثر شدت جراحات وارده در دم جان سپرد.
سرهنگ محمود پارسا  سرپرست پلیس امنیت
عمومی استان کرمان ،در این باره گفت :در پی
بارگذاری و انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی
بر زورگیری از یک شهروند  ،ماموران به واکاوی
فیلم منتشر شده در فضای مجازی پرداختند وبه
تجسسهایخودادامهدادندتااینکه بااقدامات
فنی و پلیسی ،انجام کارهای اطالعاتی و تعقیب
و مراقبت های شبانه روزی موفق شدند یکی از
عوامل این زورگیری مرگبار را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد :ماموران روز گذشته این متهم
را در یک عملیات منسجم و غافل گیرانه در
مخفیگاهشدستگیرکردند.متهمکهجوانی۳۵
ساله است انگیزه خود را از این زورگیری مسائل
مالی بین خود و قربانی بیان کرد .تحقیقات برای
شناسایی محل اختفای عامل دیگر این پرونده
همچنان ادامه دارد.

شناکردندرمناطقممنوعه
کرمان  ۳نفررابهکاممرگکشاند
کرمانی  -بی احتیاطی و شنا کردن در مناطق
ممنوعه جنوب کرمان ،دو نوجوان و یک مرد را به
کام مرگ کشاند .فرمانده انتظامی جیرفت روز
گذشته از غرق شدن فردی  ۴۰ساله در رودخانه
هلیل رود این شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مــا ،سرهنگ"رضا محمد
رضایی" در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد :
ماموران با حضور در محل حادثه در بررسی های
اولیه متوجه شدند فردی  ۴۰ساله به دلیل بی
احتیاطی به داخل رودخانه"هلیل رود"سقوط
کــرده و به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق
شده است .این مقام انتظامی تصریح کرد :جسد
قربانی با تالش گروه های امداد و نجات از آب
خارج و برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی
منتقل شد .براساس این گزارش ،دونوجوان ۱۳
و ۱۶ساله هم چهار روز قبل در آب جمع شده در
معدن غیر فعال شن باقر آباد زهکلوت از توابع
شهرستان رودبار جنوب به دلیل آشنا نبودن با
فنون شنا غرق شدند.

پلیس مچ ضابط قالبی را گرفت
او برای آزا
دی یک قاچاقچی به کالنتری آمده بود!

ســجــادپــور -ضــابــط قــابــی کــه بــا هیئت و
طمطراق خاصی وارد کالنتری شده بود تا
یک قاچاقچی را آزاد کند ناگهان در مخمصه
خود ساخته اش گرفتار شد و حلقه های قانون
بر دستانش گره خورد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،چند روز
قبل ماموران کالنتری نجفی مشهد عملیات
گسترده ای را با دستور سرهنگ باقرزاده
(رئیس کالنتری) بــرای پــاک ســازی حوزه
استحفاظی از خرده فروشان مواد مخدر آغاز
کردند و برخی مواد فروشان محله را به دام
انداختند .در این میان ناگهان جوانی که
دستبندهای آهنین پلیسی را به کمر بسته
بود با طمطراق خاصی وارد کالنتری شد و
مستقیم به اتاق رئیس کالنتری رفت .او ادعا
کرد ضابط قضایی است و به دنبال سر شاخه
باند توزیع مواد مخدری است که پلیس یکی
از افراد تحت تعقیب او را دستگیر کرده است.
این جوان سپس از سرگرد باقرزاده خواست
تا فروشنده مواد مخدر صنعتی را آزاد کند!
گــــزارش خ ــراس ــان حــاکــی اســــت ،رئیس
کالنتری کــه در همان بــرخــورد اول بــه او
مشکوک شده بود بالفاصله وی را در اختیار
نیروهای کارآزموده تجسس قرار داد تا درباره
ادعاهایش به صــورت دقیق تحقیق شود.
این جوان که سعی می کرد خونسردی خود
را حفظ کند همچنان با ابهت و دستوری

پلیس همراه او نیز ضمیمه پرونده شد .در
همین حال زن جوانی نیز با ورود به کالنتری
ضابط قالبی را شناخت و گفت :این فرد که
خود را پلیس معرفی می کرد موتورسیکلت

سخن می گفت تا لحظه ای که پس از اتمام
ادعاهایش،افسرتجسسازاوکارتشناسایی
درخواست کرد .در این هنگام ،ضابط قالبی
دست و پایش را گم کرد و مدعی شد که کارت

کارتشناساییودستبندکشفشدهازضابطقالبی

شناسایی همراهش نیست! اما وقتی مورد
بازرسی بدنی قرار گرفت ،کارت شناسایی
قالبی از او کشف شد که حتی عناوین بخش
های انتظامی نیز در آن به اشتباه درج شده
بود! بنابر گزارش خراسان ،این گونه بود که
نیروهای تجسس ماجرا را به قاضی سیدجواد
حسینی (معاون دادســتــان مرکز خراسان
رضوی) اطالع دادند و با صدور دستور قضایی
این جوان در حالی بازداشت شد که تجهیزات

را از داخل حیاط منزلم برد و ادعا کرد پسر
معتادم را سر بزنگاه به همراه مــواد مخدر
دستگیر کرده است!! با اعالم شکایت این زن
جوان ،ضابط قالبی دیگر چاره ای جز اعتراف
نداشت و عکاسی را که کارت شناسایی برای
او جعل کرده بود نیز به پلیس لو داد و بدین
ترتیب تالش نیروهای تجسس به سرپرستی
ســتــوان خــورشــیــدی (افــســر پــرونــده) بــرای
ریشهیابی باند ضابطان قالبی ادامه یافت.

ثبت 60پسلرزهدردماوند
پس از زلزله  5.1ریشتری بامداد جمعه
دمــاونــد ،تا عصر روز گذشته بیش از ۶۰
پس لــرزه این شهرستان را لرزانده است.
بــه گـــزارش مــهــر ،ســاعــت  ۱۶:۴۱شنبه
زلزلهای به بزرگی  3.1ریشتر در عمق ۱۰
کیلومتری زمین ،دماوند را لرزاند.
پیشتر علی مرادی رئیس مرکز لرزه نگاری
کشور ،عصر جمعه در گفت و گوبا شبکه
خبر با بیان این که زلزله دماوند  ۴۷پس
لرزه داشت که بزرگ ترین آن  3.9ریشتر

بود ،تصریح کرده بود  :این پس لرزهها نشانه
خوبی بــود که زمین لــرزه رخ داده ،زلزله
اصلی بوده و پس لرز هها روند طبیعی اش
را طی میکند اگر چه این صحبت که خطر
زلزله تهران را تهدید نمیکند ،صحبت
غلطی است.
در همین حال رضا کرمی رئیس سازمان
مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به این
که تهران با زلزله باالی  6.5ریشتر زیرو رو
می شود ،گفت :بیشترین تلفات زلزله در

 ۷۲ساعت اول است و ما فقط امکان اسکان
موقت برای  ۲۰هزار نفر را داریم.
این در حالی است که دنیای اقتصاد مدعی
شــده اســت طی یکمــاه گذشته مجموعا
 ۱۱زمینلرزه با بزرگای بین  ۲تا  ۴ریشتر
در کــانــون وقـــوع زمــی ـنلــرزه بــامــداد روز
جمعه در دماوند به وقوع پیوسته است اما
کوچکترین توجهی به داد هه ــای آمــاری
یک ماه گذشته درخصوص زمینلرزههای
رخداده در منطقه دماوند نشده است.

نشتگازعلتانفجارمهیبدر خیابانکمیلتهران
ساعت  3:30بامداد دیروز (شنبه) انفجاری
در طبقه چــهــارم یــک بــاب واحــد مسکونی
در خیابان کمیل به وقــوع پیوست  .در این
حادثه شیشههای منازل اطراف ساختمان

تــا شعاع  ۳۰۰متری تخریب شــد و جمع ًا
شش نفر شامل پنج مرد و یک زن مصدوم و
به بیمارستان منتقل شدند.در این حادثه دو
دستگاه خودرو نیز تخریب شد .همچنین به

گزارش تسنیم ،بنابر اعالم پایگاه خبری125
و کارشناسان علتیابی آتش نشانی ،علت
انفجار ،نشت گاز شهری بوده اما علتیابی
اصلی در دست بررسی بیشتر است.
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در امتداد تاریکی

ستون امتداد و قصه تکان دهنده پیرمرد!
وقتی ماجرای ستون در امتداد تاریکی روزنامه
خراسان با عنوان «دیدار عاشقانه در کالنتری»
را خواندم ،دیگر نتوانستم طاقت بیاورم چرا که
احساس می کردم باید به یک هموطن کمک کنم
و از سوی دیگر نیز این ماجرا یادآور سرگذشت تلخ
خودم بود و...
مرد  60ساله با بیان این مطلب به کارشناس
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت :در یکی
از روستاهای اطراف زابل به دنیا آمدم ،فقط 11
سالداشتمکهگردیتیمیبرسرمنشستومادرم
به دلیل ابتال به بیماری سل درگذشت .پدرم
کشاورز بود و توان سرپرستی من و خواهر و برادر
کوچک ترم را نداشت به همین دلیل چند ماه بعد
بازنیبداخالقوعصبانیازدواجکرد.نامادریام
چشم دیدن ما را نداشت و همواره ما را اذیت می
کرد حتی یک بار برادر کوچکم را برای یک اشتباه
کودکانه آن قدر کتک زد و گلویش را فشار داد که
چهره برادرم سیاه شد وحشت زده از خانه بیرون
پریدم و با فریاد از همسایگان کمک خواستم .آن
روز اهالی روستا بــرادرم را از چنگ نامادری ام
نجاتدادندولیبعدازاینماجراپدرمنگهداریاز
ما را به بستگان دیگرمان سپرد چرا که نامادری ام
حاضرنبودسرپرستیمارابپذیرد.خالصهخواهرم
را به یکی از عموهایم و بــرادرم را نیز به عمهام
سپردند اما پدرم مرا نزد خودش نگه داشت چرا
که نامادری ام ادعا می کرد من می توانم در امور
خانه و مزرعه به آن ها کمک کنم .اگرچه جدایی
از خواهر و برادرم خیلی سخت بود و آرزو می کردم
زودتربزرگشومتاآنهارازیربالوپرخودمبگیرم
اما آن زمان چاره ای جز سکوت نداشتم .از سوی
دیگر به خاطر عالقه ای که به درس داشتم روزی
بدون اطالع خانواده ام سوار خودرو شدم و به یکی
از مدارس زابل رفتم .یکی از معلمان آن مدرسه
وقتی داستان زندگی ام را شنید مرا به منزلش برد
و اتاقی را در اختیارم گذاشت تا درس بخوانم .آن
معلم مهربان دو سال به من درس داد و من هم با
عشق و عالقه به مدرسه می رفتم ولی روزی پدرم
خانه آن معلم دوست داشتنی را پیدا کرد و با زور و
تهدیدمرابهکارگاهچمدانسازییکیازبستگانم
برد.اواتاقیبرایماجارهکرداماصاحبکارمپولیبه
مننمیدادچراکهمدعیبودپدرممبالغکارگری
مرا گرفته و بدهکار است .با وجــود این با کمک
همان معلم به صورت شبانه روزی درس خواندم
اگرچه خیلی از شب ها را گرسنه می خوابیدم.
باالخره مدتی بعد چون از اتاقی که پدرم اجاره
کردهبود،راضینبودمتصمیمگرفتمجایدیگری

برای خودم اجاره کنم اما شب های کویری زابل
بسیار سرد بود به همین دلیل برای گرفتن یک
پتو نزد نامادری ام رفتم .او به محض آن که متوجه
درخواست من شد همه پتوها را خیس کرد و من با
چشمانیگریانبهاتاقسردونمورخودمبازگشتم.
مدتیبعدبهزاهدانمهاجرتکردموبهشیشهبری
ورنگکاریمشغولشدم.وقتیاینهنرراآموختم
تالش کردم با دسترنج کارگری ام مغازه ای را
اجارهکنم،بهاینصورتآراماراممستقلمیشدم
و آرزوهایم را دست یافتنی می دیدم .روزی برای
دیدارخواهروبرادرمبهروستارفتم،آنجافهمیدم
کهعمویمبهاجبارخواهرمراپایسفرهعقدنشانده
است در حالی که خواهرم آن پسر معتاد را دوست
نداشت .مراسم نامزدی آن ها را به هم زدم و با پس
اندازهایم خانه ای در زاهدان اجاره کردم و خواهر
و برادرم را نزد خودم بردم .احساس می کردم روح
مادرمنیزشادشدهاست.خالصه 20سالمبودکه
عاشق دخترعمه ام شدم .وقتی او را خواستگاری
کردم شوهرعمه ام گفت :تو مردانگی و غیرتت را
به همه ثابت کردی! این گونه بود که من زندگی
مشترکم را با دختر عمه ام آغاز کردم و از آن به بعد
خوشبختی با ذره ذره وجــودم آمیخته شد .یک
سال بعد برادر و خواهرم را نیز سر و سامان دادم
و آن ها هم به دنبال سرنوشت خودشان رفتند.
همزمان با تولد اولین فرزندم نامادری ام نیز از
پدرم طالق گرفت .در این شرایط بود که پدرم به
ناچار به همراه خواهر و برادران ناتنی ام نزد من
آمد و من با آن که او در کودکی دستم را رها کرده
بود ،دستانش را عاشقانه گرفتم تا نزد من زندگی
کند ولی مدتی بعد خواهر و برادر ناتنی ام تصمیم
گرفتند نزد مادرشان بازگردند و این گونه همه
آن ها نزد نامادری معتادم رفتند و به اعتیاد روی
آوردند و زندگی شان نابود شد .من هم تا روزی
که پدرم زنده بود کمر به خدمت او بستم .سال ها
بعد فرزندانم با تحصیالت عالیه ازدواج کردند و
من به خاطر آن که پسرم در دانشگاه مشهد قبول
شد،بهاینشهرمهاجرتکردمو...وقتیماجرای
ستون در امتداد تاریکی را خواندم ،در این شرایط
کرونایی از خانه بیرون آمدم و پرس و جو کنان به
کالنتریشفاآمدمتا...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

