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ماجرای 17بار خودکشی یکقاتل!
روزگارسیاهمنازخانهمجردیدوسمتآغازشد

فقطبهخاطرچندقرصمتادون،دسمتبهخونآلودهشد

برادرکشیاینباردرمیامی
فرمانده انتظامی میامی گفت :بر اثر اختالفات
خانوادگی در روستای بکران بخش مرکزی این
شهرستان یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.
سرهنگحسینعجمدرگفتوگوباایرنا افزود :سه
شنبه شب گذشته وقوع یک فقره درگیری منجر به
ضرب و جرح در روستای بکران منطقه کالته های
شرقیشهرستانمیامیبهمرکزفوریتهایپلیسی
 ۱۱۰اعالم شد و با اعزام ماموران به محل و بررسی
های اولیه مشخص شد سه برادر با هم درگیر شدند
کهیکیازآنهاباضرباتچاقو دونفردیگررامجروح
کرده و متواری شده است.وی با بیان این که یکی از
مصدومان به علت شدت خونریزی در بیمارستان
فوت می کند ،افزود :اقدامات قانونی و تخصصی
پلیس برای دستگیری عامل این جنایت از همان
لحظات ابتدایی آغاز شد .وی اظهار کرد :با بررسی
های اطالعاتی و به کارگیری فناوری های نوین و
جمع آوری اظهارات مردمی  ،محل اختفای متهم
شناسایی و او  ۲۲دقیقه پس از زمان وقوع جرم ،در
عملیاتیدستگیرشد.ویازاعترافصریحمتهمخبر
دادوگفت :اختالفمالیوخانوادگیعلتوقوعاین
درگیریودرپیآنبرادرکشیبودهاست.

کوتاه از حوادث
*ایسنا/فالحیمدیرکلمدیریتبحراناستانداری
کردستانازشناساییآسیببه 297واحدمسکونی
در پی زلزله  5.3ریشتری سه شنبه شب گذشته
شهرستانمریوانخبرداد.
*پلیس /بر اثر انفجار در یک کارگاه جوشکاری در
یکی از روستاهای شهرستان خنداب ،یک نفر جان
خودراازدستدادوفرددیگرمجروحشد.
* پلیس /مهری فرمانده پلیس فرودگاه از کشف
4کیلو و  ۸۰۰گرم تریاک که به طرز ماهرانهای در
یکسماوربرقیجاسازیشدهبود،خبرداد.
*پلیس /بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد
گفت :در شبانهروز گذشته با تالش ماموران یک تن
مواد مخدر از نوع تریاک از پنج دستگاه خودروی
عبوری در جادههای این استان کشف شد و در این
خصوصهفتنفرازسوداگرانمرگدستگیرشدند.
*صداوسیما/سرهنگعلیمحمدی رئیسپایگاه
دومپلیسامنیتعمومیتهرانبزرگازدستگیری
متهمی خبر داد که در فضای مجازی فروش سالح
جنگیراتبلیغمیکردوگفت:ازمخفیگاهمتهمیک
قبضهسالحجنگیو ۳۲عددفشنگکشفشد.
*باشگاه خبرنگاران جوان /مرکز عملیات پلیس
امنیتتهرانازدستگیریدوعاملاصلیدرگیریو
تیراندازیدرخیابانشهیدنامجو خبرداد.
*ایسنا/افرادیناشناسمرکزتستکرونادرمنطقه
"تیرگارتن"برلینرابهآتشکشیدند.

عکس از خراسان

سجادپور -از رفتارهای «جاهلی» لذت می
بردم از همان دوران نوجوانی «رفیق باز» شدم
و مشروب خوری و کشیدن سیگار را آغاز کردم.
خیلیازاهالیمحلازمنمیترسیدندوحساب
می بردند تا این که پا به خانه مجردی یکی از
دوستانم گذاشتم و  ...به گــزارش اختصاصی
خــراســان ،ایــن جمالت را مــرد  40ساله ای بر
زبان جاری می کرد که اواخر بهمن سال گذشته
در یک درگیری وحشتناک و تنها برای گرفتن
قرصهای متادون بیشتر از پــدرش ،دست به
چاقو برد و دو برادرش را که به حمایت از پدر قصد
داشتند او را از این رفتارهای خطرناک بازدارند
به شدت زخمی کرد .در این میان برادر کوچکتر
که از ناحیه پا دچار خونریزی شده بود در مرکز
درمانی قاسمآباد مشهد جــان سپرد و به این
ترتیبپروندهایجناییرویمیزقاضیویژهقتل
عمد قرار گرفت .بررسیهای مقدماتی قاضی
دکتر حسن زرقانی نشان می داد «علی» (مرد
 40ساله) که گذشته تلخی نیز دارد ،به خاطر
زیادهخواهی  ،برادر بی گناهش را هدف ضربه
چاقوقراردادهواینجوان 25سالهفقطبهخاطر
جلوگیریازرفتارهایهولناکبرادرشوحمایت
از پدر ،قربانی این حادثه تاسف بار شده است .به
گزارشخراسان،بهدستورمقامقضایی،متهماین
پروندهجناییکهدرمحلوقوعقتلدستگیرشده
بود ،پس از انتقال به اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی لب به اعتراف گشود و جزئیات
ماجرای برادرکشی به خاطر چند قرص متادون
را شرح داد و سپس در گفت وگویی با خبرنگار
خراسانسرگذشتتلخخودرانیزبازگوکرد.
نامت چیست و چند سال داری؟ علی – ص
هستمو 40سالدارم.
تاکالسچنددرسخواندی؟سومراهنمایی
چرا ادامه تحصیل نــدادی؟ دیگر ذهنم نمی
کشید! به ورزش عالقه بیشتری داشتم ،البته
مدتی هم به صــورت شبانه درس خواندم ولی
فایدهاینداشت.
در چه رشته ای ورزش می کردی؟ کشتی و

تکواندو
پس چرا ادامه ندادی؟ چون معتاد شدم دیگر
همهچیزرارهاکردم!
دورانکودکیونوجوانیراچگونهگذراندی؟
آن زمان در تربت جام زندگی می کردیم و پدرم
در مخابرات مشغول کار بود .من هم گاهی به
همراهپدرممیرفتمتاکابلهایتلفنرادرمسیر
روستاهابررسیکنیم.یادممیآیدوقتیهفت یا
هشتسالهبودمرویستونرفتمتاکابلیرابههم
متصلکنمکهیکیازمسئوالنمخابراتمرادید
و  45تومان به من عیدی داد .این عمل او ،تاثیر
بسیار خوبی در روحیه ام گذاشت به طوری که
هنوزآنخاطرهرابهیاددارم!
بعد از ترک تحصیل چه می کردی؟ ابتدا به
باشگاه کشتی می رفتم و از روی پله ها به کشتی
گیران نگاه می کــردم .بعد هم خودم ورزشکار
شدم ولی از همان زمان کار می کردم و با پدرم
سرکارمیرفتم!
چگونه«رفیقباز»شدی؟رفیقبازیراازهمان
دوران نوجوانی شروع کردم .آن زمان در یکی از
پارک های تربت جام ،سکوهایی را برای تفریح
و استراحت خانواده ها ساخته بودند من هم با
دوستانمرویآنسکوهامینشستمودرتاریکی
شبسیگارمیکشیدیمیامشروبمینوشیدیم!
درآنروزهامنیکدستگاهموتورسیکلت«تریل»
داشتم و با آن ویراژ می دادم و در کوچه و خیابان
تکچرخمیزدم!
پس جوانی پرشر و شور بودی؟ از رفتارهای
جاهلی خوشم می آمد و از این کارها لذت می
بردم .در تربت جام خیلی از اهالی از من حساب
میبردندومنهماینشرایطغرورآمیزرادوست
داشتم!
اولین بار چه کسی به تو سیگار تعارف کرد؟
یکیازدوستانمکهباهمبههمانپارکمیرفتیم!
وقتی دو کام از سیگار گرفتم با مشت روی چمن
هاکوبیدموگفتمتواولینسیگاررابهمندادی!
خالفکاریهایتازچههنگامیشروعشد؟از
هماندوراننوجوانیشروعشدهبودولیزمانی

که 18-17سالهبودموبهدنبالهیجاناتدوران
جوانیمیرفتم،ازخانهمجردییکیازدوستانم
سردرمی آوردم و از آن جا بود که خالفکاری هایم
شدتگرفت.

باهمسرتچگونهآشناشدی؟حدود 15سال
قبلبرایفعالیتهایگازکشیبههمراهبرادرانم
به زاهدان و بیرجند می رفتیم که از طریق یکی از
بستگانمباهمسرمآشناشدم.چندباربهنزدیکی
مدرسه اش رفتم و او را دیدم که بعد هم آرام آرام
این ارتباط و عالقه شکل گرفت و شش ماه بعد از
اینآشناییباهمازدواجکردیم.
فرزندهمداری؟بله!
االنهمباهمسرتزندگیمیکنی؟نه!حدود
هفتسالقبلطالقگرفتوبهدنبالسرنوشت
خودشرفت.
چرا؟ به خاطر اعتیادی که من داشتم! در واقع
بدبختیمنازهمانخانهمجردیدوستم ریشه
گرفت چرا که من مصرف مواد مخدر را در آن جا
آغاز کردم ولی بعد از ازدواج به شیشه و کریستال
رویآوردمکهدیگرروزگارمسیاهشد!
هیچ وقــت تــرک نکردی؟ چــرا! ســال  90تا

آخر سال  92ترک کردم ولی باز وسوسه شدم و
نتوانستمبهاینپاکیادامهبدهم!
سربازی هم رفته ای؟ بله! زمانی که نامزد بودم
به خدمت سربازی رفتم دوران آموزشی را در
خاش گذراندم و بقیه خدمت را در مشهد سپری
کردم! البته آن زمان یک هم خدمتی داشتم که
اهل طبس بود و به طور پنهانی با او مواد مصرف
میکردم!
چــرا از ایــن همه خــاف و شــرارت لــذت می
بردی؟ به دلیل این که غرور داشتم! سال 84
وقتیازتربتجامبهمشهدآمدیماولمسافرکشی
میکردم،کارهاینظافتیانجاممیدادمولیبه
خاطرهمینغروروعقدهگشاییخیلیبادیگران
دعوامیکردم.
همسرت االن ازدواج کرده است؟ نه! سال
 92وقتی از هم جدا شدیم ،او حضانت فرزندم را
نیز پذیرفت! با وجود این گاهی فرزندم را نزد من
می فرستد و مبلغی هم به من پول می دهد! در
واقعارتباطماهنوزبهطورکاملقطعنشدهاست.
چــرا وقتی همسری تا ایــن ان ــدازه مهربان
داشتی ،او را تا مرز جدایی کشاندی؟ فقط
به خاطر همین اعتیاد! همسرم اصرار می کرد
تا من مواد مخدر را کنار بگذارم! من هم چند بار
سعی کردم دیگر مصرف نکنم! ولی آدم معتاد
فقط حرف می زند! چون خیلی زود وسوسه می
شدم و دوباره  ...در زندگی تلخ من کار به جایی
رسیدکهبهزوروسایلولوازممنزلرامیبردموبا
قیمت بسیار پایینی می فروختم هیچ وقت هم به
چشمانگریانهمسرمتوجهینمیکردم!حتی
موتورسیکلتمرافروختموپولآنرادودکردم!
پس چــرا پــدرت را اذیــت می کــردی؟ مواد
مخدرعقلمراضایعکردهبود!دستخودمنبود!
همواره منتظر بودم تا چند روز به آخر ماه حقوق
بازنشستگی پدرم را واریز کنند! او سعی می کرد
پول کمی برای خرید قرص متادون به من بدهد
که همه را یک جا مصرف نکنم! من هم عصبانی
می شدم و خط و نشان می کشیدم! خمار بودم!
چیزینمیفهمیدم!

االن پشیمانی؟ خیلی! آن قدر عذاب وجدان
دارم که به راحتی نمی توانم بخوابم! افسوس
می خورم که چقدر روزهای وحشتناک و تلخی
را به خاطر همین مواد مخدر گذراندم و اکنون
نیزدستمبهخونبرادرمآلودهشدهاست!چگونه
عــذاب وجــدان نگیرم و از ایــن حادثه هولناک
پشیماننشوم.
چه کسی را مقصر این وضعیت تاسف بار می
دانی؟ فقط خودم! هیچ کس به من اصرار نمی
کردکهراهخالفراانتخابکنم!
قبالازافرادمعتادبدممیآمدامااالن...
هزینه های مواد را چگونه تامین می کردی؟
اطرافیانم کمک می کردند حتی یکی از اعضای
خانوادهامکهدراروپازندگیمیکندگاهیفقط
با یک تماس ،برایم پول واریز می کرد و من همه
آن پول ها را فقط صرف خرید مــواد مخدر می
کردم! این اواخر هم قرص های مخدردار زیادی
را استفاده می کردم که این حادثه وحشتناک
رخ داد.
هیچ وقت از این نوع زندگی خسته نشدی؟
چــرا! بــارهــا تصمیم گرفتم خــودم را از این
وضعیت اسفبار رها کنم به همین دلیل تاکنون
 17بار دست به خودکشی زدم! تعداد زیادی
قرص های مرگ آور خوردم! با تیغ رگ دستم
را زدم! ولی باز هم زنده ماندم! در واقع جرئت
زیادی هم نداشتم! سه سال قبل تعدادی قرص
تاریخ گذشته متادون را به قصد خودکشی
خوردم و کنار یک مغازه قصابی افتادم! از مرد
قصاب خواستم سوئیچ موتورم را به خانواده ام
بدهد! حالم خوب نبود و حالت تهوع داشتم! با
تماس مرد قصاب امدادگران اورژانس مرا به
بیمارستان امام رضا(ع) رساندند ولی من که
مدتی را به کما رفته بودم دوباره از مرگ نجات
یافتم! آن روز هم در خانه درگیری داشتیم که
دست به خودکشی زدم! آن روز نجات یافتم ولی
اکنون با این عذاب برادرکشی نمی توانم کنار
بیایم! فقط به خاطر مواد مخدر زندگی خودم و
خانواده ام نابود شد!

ترفند عجیب مرد شیاد برای سرقت خودرو از رانندگان زن!
ســارق سابقهدار با ترفندی خــاص اعتماد
رانندگان زن را جلب میکرد و خودروهای
آنانرابهسرقتمیبرد.اودرجریانتحقیقات
تخصصی پلیس دستگیر شد و به جرمش
اعترافکرد.
به گــزارش شــرق ،چند روز قبل زنی جوان
در تماس با پلیس از سرقت خــودروی خود
خبر داد و گفت :من در آژانس بانوان مشغول
کار هستم .شخصی با آژانس تماس گرفت
و تقاضای خودروی مدل باال کرد .من برای
بــردن مسافر راهــی نشانی مد نظر شــدم و
فردی با چهره موجه و ظاهری آراسته سوار بر
خودرویمشد.
شاکی افزود :آن مرد در طول راه خود را یکی
از پرسنل نظامی معرفی کرد و درحالیکه با
تلفن همراهش صحبت میکرد و چیزهایی
درباره کارش میگفت ،از من خواست مقابل

یکمرکزنظامیتوقفکنم.قراربودمادراین
مرکزنظامیشخصدیگریراسوارکنیم.
مالباخته جوان ادامه داد :مسافرم از خودرو
پیادهشدوچندکلمهایبادژبانصحبتکرد.
سپسبهسمتمنبرگشتومدعیشدچون
من خانم هستم نمیتوانم وارد مرکز نظامی
شوم و از من خواست خودرو را در اختیارش
قرار دهم تا او به دنبال شخص مد نظر برود.
بهقدری رفتار او محترمانه و معقول بود که
اعتمادکردموخودرورادراختیاراوقراردادم.
مسافرمسواربرخودرویمنداخلمرکزشد.
بعد از یک ساعت که برنگشت سراغ دژبان
رفتم ،آن موقع بود که متوجه شدم در ورودی
مربوطبهمنزلهایسازمانیاستودرخروج
درسمتدیگرقرارداردوشخصمسافراقدام
بهسرقتخودروکردهاست.
با شکایت زن جوان تحقیقات آغاز و تصویر

سارق خودرو از دوربینهای مقابل دژبانی
گرفته شد .همچنین شمارهای که مسافر
سارق با آن با آژانس تماس گرفته بود نیز به
دستآمد.
در ادامــه تحقیقات مشخص شد شمارهای
که با آن تماس گرفته شــده ،متعلق به زن
جــوانــی بــه نــام مریم اســت کــه خ ــودش نیز
راننده آژانــس بانوان اســت و خــودرویــش با
همین شگرد مورد سرقت قرار گرفته است.
تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا این که
کارآگاهان پلیس به مرد جوانی به نام فرامرز
رسیدند .او که از سارقان سابقهدار بود قبل از
این نیز با معرفی خود به عنوان مأمور و مقام
دولتی اقــدام به سرقت خــودرو کــرده بود.
در نــهــایــت مخفیگاه فــرامــرز در یــکــی از
شهرستانهایاطرافورامینشناساییشد
و گروهی از کارآگاهان پس از گرفتن نیابت

قضاییواردعملشدند.
مــأمــوران مخفیگاه فــرامــرز را ب ـهصــورت
نامحسوس زیر نظر گرفتند و موفق شدند
متهم جــوان را دستگیر کنند .در بازرسی
انجامشده از مخفیگاه متهم سوئیچ یک
خودرویبرلیانسنیزکشفشد.
متهم ابتدا منکر سرقت بود اما در مواجهه با
شاکیان ومدارکپلیسیبهسرقتهااعتراف
کردوگفتغیرازسرقتازدورانندهزنجوان،
خــودروی برلیانسی را نیز به همین شیوه
در شهرستان شهریار سرقت کــرده است.
سرهنگ کارآگاه داوود فرد ،جانشین پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با تأیید این خبر گفت:
متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس
دادسرای ناحیه ۱۵برای تحقیقات تکمیلی
در اختیار پلیس قرار گرفت و شناسایی دیگر
مالباختگاناحتمالیادامهدارد.

 ۱۱زخمی در واژگونی پژوی
حامل اتباع افغانستانی
توکلی /واژگونی یک دستگاه پژو حامل
اتباع افغانستانی غیر مجاز در محور کرمان
 رفسنجان  ۱۱زخمی بر جا گذاشت.بــه گ ــزارش خــراســان بــه نقل از اورژان ــس
رفــســنــجــان ،طــی یــک هفته ایــن دومین
حـــادثـــه واژگــــونــــی پــــژو  ۴۰۵حــامــل
اتــبــاع غــیــر مــجــاز در رفــســنــجــان اســت.
یازدهم فــروردیــن نیز حادثه مشابهی به
وقــوع پیوست که سه فوتی و  11مصدوم
برجا گذاشت.
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پیامکآلودهبهخباثت!
در حالی که بدگمانی و بدبینی هــای همسرم
زندگی آشفته مرا با فــراز و نشیب های عجیبی
روبه رو کرده بود ،ناگهان یک پیامک از شماره ای
ناشناسروزگارمراسیاهکردتاجاییکه...
این ها بخشی از اظهارات زن 38ساله ای است
که برای اعالم شکایت از مردی ناشناس پا به اتاق
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی
شمالی مشهد گذاشته بود .این زن جوان که ادعا
می کرد مزاحم تلفنی زندگی بی سر و سامانش
را ویران کرده است ،درباره سرگذشت تلخ خود
به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت18 :ساله
بودمکه«رحمت»بهخواستگاریامآمد.اوباخرید
و فروش دام و طیور تجارت می کرد اما از همان
آغازین روزهای زندگی مشترک متوجه شدم که
همسرمرفتاریغیرمتعارفوعجیبدارد.اوهیچ
گاهاجازهنمیدادبهتنهاییازخانهبیرونبرومیابه
تلفنهایناشناسپاسخبدهم.سختگیریهایاو
بهحدیرسیدهبودکهحتیدرمنزلرابهرویمقفل
می کرد و بدون حضور خودش حق رفتن به منزل
خواهرانوبرادرانمرانداشتم.باوجوداینرحمت
دلیل این رفتارهایش را دوست داشتن من مطرح
می کرد و در برابر اعتراض هایم می گفت :من تو را
ازجانمبیشتردوستدارمونمیخواهمآسیبیبه
توبرسدیامشکلیبرایتبهوجودبیاید!
خالصه ،او با همین حرف ها مرا قانع می کرد تا
حتیبرایخریدهمبیروننروم.
روزگــار به همین ترتیب سپری می شد تا این که
چند سال بعد ،در حالی که باردار بودم ،به شدت
بیمار شدم ولی همسرم به خاطر خرید دام در
شهر دیگری بود و اجــازه نمی داد به تنهایی نزد
پزشک بروم .وقتی همسرم از سفر کاری بازگشت
و مرا به بیمارستان رساند ،چند روز در بیمارستان
بستریشدم.پزشکانمیگفتنداگریکروزدیرتر
به بیمارستان رفته بــودم ،با مرگ حتمی مواجه
می شدم .خانواده ام که به تازگی از رفتارهای
عجیب و غریب رحمت مطلع شــده بودند از او
خواستندتااجازهدهدچندروزیرادرکنارخانواده
ام استراحت کنم تا بیماری ام اندکی بهبود یابد
اما همسرم نپذیرفت و به همین دلیل اختالفات
ما شدت گرفت تا جایی که مجبور شدم از او طالق
بگیرم .جدایی من و همسرم حدود پنج سال طول
کشید و در همین مدت او با زن مطلقه دیگری
ازدواج کرد ولی آن زن نیز در طول این سال ها با
بدبینیهایرحمتدستوپنجهنرمکردتاحدی
که باالخره از این وضعیت خسته شد و از او طالق
گرفت .در این شرایط بود که رحمت دوباره سراغ
من آمد و با خواهش و التماس تعهد داد که اگر به
زندگی مشترک با او بازگردم دست از رفتارهای
نامتعارفشبرمیدارد!
از سوی دیگر اگرچه خانواده ام مخالف ازدواج
دوباره من با رحمت بودند اما من هم از تنهایی رنج
می بردم و به همین دلیل برای ازدواج با او اصرار
کــردم .هنوز چند ماه از آغــاز دوبــاره این زندگی
مشترک نمی گذشت که باز هم من به مرغی اسیر
در قفس تبدیل شدم و سوءظن ها و بدبینی های
همسرمدوبارهشدتگرفت.درحالیکهمنبهاین
زندگی بی سر و سامان عادت کرده بودم و از ترس
سرزنش ،به خانواده ام چیزی نمی گفتم ،روزی
یک زن جوان به بهانه خرید دام به در منزلم آمد و
چون همسرم در مسافرت بود شماره تلفن همراه
رحمتراازمنگرفت.تازهبعدازچندماهفهمیدم
کهاوهمانزنصیغهایهمسرمبودهکهازهمجدا
شده اند! در همین گیر و دار روزی صدای زنگ
گوشی تلفنم به صدا درآمد و چون شماره ناشناس
تقریبا شبیه شماره تلفن خاله ام بود ،پاسخ دادم.
اما در میان حیرت و ناباوری مردی از آن سوی خط
بهمنپیشنهادارتباطدوستانهداد.منکهدستو
پایمراگمکردهبودم،بالفاصلهگوشیراقطعکردم
وموضوعرابرایهمسرمتوضیحدادم.یکروزبعد
دوبارهازهمانشمارهناشناسپیامکیبرایمارسال
شدکهروزگارمرابههمریخت!همسرمکهتاکنون
بابدبینیهایشزندگیامرازجرآورکردهبودحاال
مدامبهمنسرکوفتمیزدومرانهتنهابهبیعفتی
متهممیکردبلکهبهشدتکتکممیزدو...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری ویژه از سوی
سرگرد مهدی کسروی (رئیس کالنتری طبرسی
شمالی ) ماموران انتظامی موفق به ردیابی فرد
تماس گیرنده (شماره ناشناس) در تهران شدند
و به این ترتیب عامل ارسال پیامک تحت تعقیب
قضاییقرارگرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

