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ازمیانخبرها

نزاع دسته جمعی برای
قدرتنمایی
کرمانی -عامالن نــزاع دسته جمعی کــه به
زخمی شدن یک شهروند انجامید ،در کمتر
از  48ساعت در عملیات پلیس امنیت عمومی
نرماشیر شناسایی و دستگیر شدند.
بــه گــــزارش خــبــرنــگــار مــا،ســرهــنــگ"اســحــاق
دریــجــانــی" ســرپــرســت فرماندهی انتظامی
"نرماشیر" در تشریح این خبر گفت :در پی وقوع
یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی بین چند
نفر با سر و صــورت پوشیده و با سالح سرد که
باعث زخمی شدن یک شهروند شد ،دستگیری
عامالن این نزاع در دستور کار ماموران پلیس
امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افــزود  :آنــان پس از انجام کــار اطالعاتی
متهمان را شناسایی و ساعاتی بعد ماموران
انــتــظــامــی ،پــنــج تـــن از عـــوامـــل ایـــن نـــزاع
خــونــیــن را در چــنــد عملیات غــافــل گیرانه
دستگیر و بــه مــقــر پلیس هــدایــت کــردنــد.
ایــن مسئول انتظامی خاطرنشان کــرد :پنج
متهم دستگیر شــده در بازجویی ها انگیزه
خود را قدرت نمایی و زهر چشم گرفتن بیان
کردند.

باند سرقت تلفن همراه در بم
متالشی شد

سرقت  ۴۰۰میلیون تومانی
در روزهای تعطیلی کرونایی

توکلی-فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت :در
پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه تلفن همراه
و قطعات آن در شهرستان ،در روزهای قرنطینه
و تعطیلی مغازه ها ،رسیدگی به این موضوع به
طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ نجفی افزود :با
توجه به شیوه وشگرد به کار رفته دراین سرقت
ها مشخص شد تمامی سرقت ها توسط یک باند
صورت گرفته است .
ایــن مسئول انتظامی بــیــان ک ــرد :در ادامــه
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
با همکاری ماموران کالنتری ۱۳موفق شدند
این باند را که متشکل از سه سارق و سه مالخر
بود ،شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی آن ها
را دستگیرکنند.
وی با اشاره به ارزش چهار میلیارد ریالی اقالم
مسروقه خاطر نشان کرد  :در بازرسی از خانه
های متهمان تعداد قابل توجهی اقالم مسروقه
کشف شد و این افــراد درتحقیقات و بازجویی
ها به شش فقره سرقت مغازه اعتراف کردند
و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل
شدند.

قاتلبرایدلداری
بهخانهمقتولبرگشت!

افتادنانگشتروالنگوازجیبقاتلدرآبمیوهفروشی،پازلاعترافراتکمیلکرد
  عامل جنایت خانه پیرزن که دست به سرقت  50میلیون
تومانی طالها زده بــود ،بــرای ردگــم کنی به صحنه قتل
بازگشت و راز جنایت از سوی یک دوســت فاش شد .به
گزارش رکنا ،شب  21ماه رمضان ،پیرزنی تنها در خانه
اش در شهرک ولیعصر به قتل رسید .بالفاصله ماموران
کالنتری  153شهرک ولیعصر راهی محل حادثه شدند.
پسر مقتول در اظهارات خود به ماموران پلیس گفت« :چند
ساعتیازمادرمکهتنهازندگیمیکرد،خبرنداشتم،برای
همین نگران شدم و با او تماس گرفتم ولی کسی پاسخگو
نبود .سراسیمه به خانه مادرم رفتم و وقتی به آن جا رسیدم،
جسدشرادیدم».
▪قاتلبهصحنهقتلبازگشت

بالفاصلهکارآگاهانپلیسآگاهیوبازپرسکشیکقتل،سر
صحنه جرم حاضر شدند .در حالی که تحقیقات ادامه
داشت،مامورانکالنتریبهیکیازبستگانمقتول
کهبهمحلحادثهآمدهبود،مشکوکشدند.
پسر مقتول به ماموران کالنتری گفت که این
پسر ،نوه دایی اش است و برای تسکین دادن به
این جا آمده است .دقایقی بعد ماموران کالنتری
به چهره و رفتار ایــن پسر جــوان مشکوک
شدند .او مرتب عرق می ریخت و
به شدت سراسیمه بــود .همین
کافی بــود تا رئیس کالنتری
شهرک ولیعصر موضوع را با
بازپرس در میان بگذارد و در
نهایتنیزدستوربازداشتاین
پسرصادرشد.
▪سرنخپلیسی

او تحت بازجویی قــرار گرفت
ولیمنکرماجراشد.ایندرحالی
بود که دستگاه ضبط دوربین های
مداربسته نیز دزدیده شده بود .برای
همین پسر  28ساله تحت بازجویی

بیشتر قرار گرفت اما همچنان منکر ماجرا بود .بررسی ها
نشان می داد وی سابقه سرقت لوازم خودرو را دارد تا این
که دوست متهم به قتل ،با حضور در کالنتری ،به ماموران
گفت«:روزیکهاینپیرزنکشتهشد،منبامتهمبودم.مابا
همبیرونرفتیم.متهمبهمنگفتبیابرویمآبمیوهوبستنی
بخوریم.وقتیباهمبودیم،هنگامیکهمیخواستموبایلش
را در بیاورد ،ناگهان انگشتر طالیی از جیبش افتاد .او هیچ
حرفی نزد و انگشتر را دوباره داخل جیبش گذاشت .وقتی
میخواستپولآبمیوهراحسابکند،اینباریکالنگوی
طالازجیبشافتاد.اوبه منگفتشنیدهکهافرادیبهبهانه
دادن بسته حمایتی وارد خانه پیرزنی تنها شده و او را کشته
اند .وقتی ماجرای این جنایت را شنیدم تصمیم گرفتم این
حرف ها را به پلیس بگویم ،شاید سرنخی باشد برای کشف
رازجنایت»
▪اعترافبهقتل

ایناظهاراتکافیبودتامتهمبهاینجنایتاعتراف
کند.اودربارهقتلبهمامورانپلیسگفت«:مقتول
عمه پدرم بود و تنها زندگی می کرد .ما به خانه اش
رفت و آمد داشتیم .هر بار که به آن جا می رفتم،
طالهایش را می دیدم و وسوسه می شدم تا
این که باالخره تصمیم گرفتم آن طالها
را سرقت کنم .آن زن طــب سنتی
انجام می داد .من هم به همین
بهانه به خانه اش رفتم .وارد خانه
شدم و با چاقوی میوه خوری او را
کشتم .طالهایش را برداشتم و
دستگاه دوربین مداربسته را هم
باخودمبردم».سرهنگکیومرث
حسنوند سر کالنتر پنجم پلیس
پیشگیری پایتخت با اعالم این
خبر گفت« :هم اکنون متهم در
بازداشتبهسرمیبردوتحقیقات
در ایــن خصوص همچنان ادامــه
دارد».
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در امتداد تاریکی

راز10ساله
از روزی که راز 10ساله همسرم فاش شده است ،دیگر راحتی نمی توانستم از پله ها باال بروم یا پیاده روی کنم.
شب و روز ندارم .آرامش و آسایش از زندگی ام رفته است ،در همین روزها متوجه شدم زن غریبه ای مدام با «میثم»
چشمانم از شدت خشم یک کاسه خون می شود و افکارم تماس می گیرد و همسرم به طرز مشکوکی با او صحبت
می کند .وقتی موضوع را جویا شدم ،به من گفت که آن زن
چنان به هم می ریزد که ...
مشکالت خانوادگی دارد و از من مشاوره و راهنمایی می
زن 40ساله ای که دادخواست شکایت از هوویش را در
دست می فشرد ،وارد کالنتری شد و در حالی که مدعی خواهد ولی خیلی زود راز پنهان همسرم بعد از 10سال
بود مورد توهین ،فحاشی و مزاحمت قرار گرفته است ،فاش شد .تازه فهمیدم سال ها قبل زمانی که من با آب
به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :بعد سرد رخت و لباس می شستم ،همسرم با زنی که شوهری
از آن که تحصیالتم در مقطع راهنمایی به پایان رسید ،معتاد داشته آشنا می شود اما باالخره اختالفات آن زن
دیگر درس و مدرسه را رها کردم و در کنار مادرم به خانه با شوهرش شدت می یابد که فرجامی جز طالق ندارد.
داری مشغول شدم اما طولی نکشید که خواستگاران میثم بعد از این ماجرا آن زن مطلقه را به عقد موقت
در منزلمان را به صدا در آوردند تا این که در میان آن ها خودش در می آورد و این راز را پنهان می کند .از آن روز به
«میثم» توجهم را به خودش جلب کرد .او با پوششی به بعد زندگی برایم جهنم شد .کاش حداقل با زنی ازدواج
خواستگاری ام آمده بود که شغلش را نشان می داد .می کرد که یک سر و گردن از من باالتر بود .او نه تنها
جوانی مودب و آراسته بود و طوری با طمانینه سخن می ظاهری زیبا ندارد بلکه بسیار بد دهن و بی حیاست به
گفت که در همان برخورد اول عاشقش شدم .اگرچه طوری که هر بار با همسرم تلفنی صحبت می کند صدای
ثروت و سرمایه ای نداشت اما جذبه و مردانگی اش غافل فحاشی و بی احترامی هایش را به راحتی می شنوم.
خالصه ،چاره ای نداشتم جز آن که از مادرشوهرم کمک
گیرم کرد .خالصه ،با لبخند من قول و قرارها گذاشته
شد و در حالی که 17سال بیشتر نداشتم پای سفره عقد بخواهم .با این تصور به سراغ مادرشوهرم رفتم .فکر می
نشستم و زندگی عاشقانه ای را آغاز کردم .سختی های کردم او که زنی مومن و دنیا دیده است ،پسرش را نصیحت
این زندگی مشترک از همان روزهای اول خودنمایی کرد می کند که این گونه پا روی قلب من نگذارد ولی برخالف
چرا که به خاطر شغل همسرم باید در یکی از روستاهای تصورم او نه تنها اشتباه پسرش را تایید کرد بلکه بیماری
دوردست و با حداقل امکانات زندگی می کردم .برای مرا بهانه ای برای ازدواج میثم قرار داد و گفت :یک همسر
آن که پول بیشتری پس انداز کنم ،در همه چیز قناعت بیمار نمی تواند خواسته های همسرش را برآورده کند!
می کردم ،حتی لباس هایمان را با آب سرد می شستم تا به همین دلیل میثم نیز ازدواج کرده است .با شنیدن
کپسول گاز برای روشن کردن آبگرمکن مصرف نشود .با حرف هایی که انتظارش را نداشتم دیگر از مادرشوهرم
آن که چند روز بیشتر از تولد اولین دخترم نمی گذشت نیز متنفر شدم چرا که من همسرم را عاشقانه دوست
ولی مجبور بودم در سوز و سرمای زمستان ،بسیاری از داشتم اما او پاسخ سال ها دلسوزی و قناعتم را این گونه
امور مربوط به بیرون از منزل را انجام بدهم و از فرزندم هم داد .حاال هم اگرچه پشیمان است ولی توان پرداخت
مراقبت کنم تا دچار بیماری نشود .آن زمان جوان بودم و مهریه او را ندارد .با وجود این ،من حاضرم خانه و خودرو
درد استخوان هایم را جدی نمی گرفتم چرا که فقط به را بفروشیم تا شر این زن از زندگی ام کم شود .از سوی
فراهم کردن محیطی امن و آرام برای همسرم و فرزندانم دیگر نیز خوشحالم که هوویم به خاطر یک بیماری خاص
نمی تواند باردار شود و در صورت بارداری خطر مرگ او
می اندیشیدم.
خالصه ،در همین شرایط یک دختر و پسر دیگر هم به دنیا را تهدید می کند...
آوردم و با همه کاستی ها و سختی های زندگی ساختم تا اکنون نیز که این ماجرا لو رفته ،هوویم که «شوکت» نام
این که بعد از 23سال گذران زندگی در روستا ،باالخره دارد مدام مزاحم زندگی ام می شود و به من فحاشی می
بار و بندیلمان را بستیم و راهی مشهد شدیم .از این که کند اما ای کاش ...
دیگر همه امکانات رفاهی و درمانی برایم مهیا بود ،در شایان ذکر است ،به دستور سرگرد جعفر عامری (رئیس
پوست خودم نمی گنجیدم و تنها به سر و سامان دادن کالنتری سپاد) پرونده شکایت این زن جــوان توسط
فرزندانم فکر می کردم .با وجود این ،بیماری آرتروز درد کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی
را به اعماق استخوان هایم می کشاند به طوری که به و رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

