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سجادپور -موتورسواری که دارای سوابق شرارت و
درگیری مسلحانه بود ،با شلیک گلوله در مشهد به قتل
رسید .به گزارش خراسان ،حدود ساعت  22شب پنج
شنبه گذشته درحالی که قاضی ویژه قتل عمد مشهد
مشغول تحقیق گسترده دربــاره ماجرای آتش سوزی
عمدیدرمرکزترکاعتیاد«امیدآزادی»بود،خبروقوع

قتل موتورسوار خالفکار با کالشینکف!

جنایتیمسلحانهدرابتدایجادهفریمان،اورابهشهرک
طرقمشهدکشاند.بررسیهایمقدماتیقاضیدکتر
حسن زرقانی نشان داد موتورسواری به نام «ع -س» از

پشتسروازفاصلهحدود 10متریهدفگلولهجنگی
قرارگرفتهوبهقتلرسیدهوگلولهدیگرینیزدستچپ
اوراشکافتهاست.ادامهتحقیقاتبیانگرآنبودکهمقتول

سوابق شرارت و درگیری های مسلحانه دارد .گزارش
خراسان حاکی است :تالش گسترده کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای شناسایی و
دستگیریعاملیاعامالناینجنایتهولناکدرحالی
ادامه یافت که پوکه های کشف شده از محل قتل ،نشان
میدهدگلولههاازسالحکالشینکفشلیکشدهاست.

اعرتافات معتاداین که مرکز ترک اعتیاد را به آتش کشیدند

شورش مرگبار برایفرار !
متهمان در حال تشریح صحنه جنایت  -عکس  :خراسان

سیدخلیل ســجــادپــور  -فــریــادهــای
دلخراش معتادانی که میان دود و آتش
گرفتار شده بودند ،هر لحظه بیشتر شدت
می گرفت .آن ها در سالن شماره یک مرکز
ترک اعتیاد امید آزادی ،خود را به در و دیوار
می کوبیدند تا درها را بگشایند و راه گریزی
پیدا کنند .شعله های آتش زبانه می کشید
و جیغ های وحشتناک سوختم! سوختم!
به هوا برمی خاست .دود غلیظ آسایشگاه
 160تختخوابی را فراگرفته بود و هر کدام
از معتادان برای فرار از زبانه های ترسناک
آتــش ،تــاش می کردند .یکی از مدیران
مرکز که با دیدن این وضعیت ،سراسیمه
خود را به محوطه هواخوری رسانده بود با
پلیس و نیروهای امدادی تماس گرفت .در
حالی که شرایط درون آسایشگاه هر لحظه
وخیمترمیشدواحتمالفاجعهایهولناک
وجود داشت ،نیروهای گشت انتظامی به
محل رسیدند آنان با مشاهده درهای بسته
آسایشگاه ،بی درنــگ مراتب را به قاضی
طباطبایی(جانشینمعاوندادستانمرکز
خراسان رضوی) اطالع دادند و این شرایط
وحشتناکرابازگوکردند.قاضیطباطبایی
که به حساسیت حادثه در حال وقــوع پی
بردهبود،درحالیدستورشکستنقفلهاو
بازگشاییدرآسایشگاهراصادرکردکهخود
نیز بالفاصله عازم محل حادثه در روستای
دستگردان شد با آن که این دستور قضایی
ازیکفاجعههولناکدراینمرکزجلوگیری
کرد اما شدت آتش سوزی به حدی بود که
تعدادیازمعتادانبستریدچارسوختگی

و مسمومیت با دودهــای سمی شدند .در
همین حال نیروهای امــدادی نیز به یاری
گرفتاراندردودوآتشآمدندوازسویدیگر
فرار معتادان از در و دیوار محوطه و احتمال
وقوعآتشسوزیعمدی،موجبشدتاهمه
نیروهایکالنتریشهیدباهنربهفرماندهی
سرگرد مهدی کرامتی (رئیس کالنتری)
درحالتآمادهباش
قرار گیرند دقایقی
بعد یگان ام ــداد و
نــیــروهــای بسیج
ناحیه  10مسلم
نیز به کمک حادثه
دیدگان شتافتند
و امـــــدادگـــــران
اورژانـــــــس ه ــم با
آمــبــوالنــس هــای
اتوبوسی  24تن از
مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند
اما در این میان ناگهان جسد مرد  45ساله
ایدرمیاندودهایغلیظنمایانشدوبدین
ترتیباینحادثهوحشتناکرنگجناییبه
خود گرفت .گزارش اختصاصی خراسان
حاکیاست،جانشینمعاوندادستانمرکز
خراسانرضویکههمچنانمدیریتاوضاع
را به عهده داشت و هر لحظه دستورات ویژه
ای را برای جلوگیری از بروز یک فاجعه تلخ
صــادر می کــرد ،در تماس تلفنی با قاضی
ویژه قتل عمد مشهد ،ماجرای آتش سوزی
مشکوکدرمرکزترکاعتیادرابهویاطالع
دادوبدینترتیبقاضیدکترحسنزرقانی

نیز برای بررسی و انجام تحقیقات جنایی،
شبانهعازمروستایدستگردانشد.اوضاع
به هم ریخته و آشفته بود .سقف آسایشگاه
و همه تخت ها و لوازم در آتش سوخته بود.
بوی تند دودهای سمی مشام ها را آزار می
داد.بانظارتمقامقضایی،معتادانبستری
دراینمرکزبهمکانهایدیگرانتقالیافتند

تاریکی شب به تحقیق ادامه داد .شکسته
شدن یکی از دوربین های مداربسته از یک
شــورش داخــل آسایشگاه حکایت داشت
فردی قدکوتاه با پیراهن قرمز و با میله ای
فلزیدوربینراازکارانداختهبود.اینجوان
 24ساله بالفاصله شناسایی شد و تحت
تعقیبقرارگرفت.بررسیکانونهایآتش
نیز بیانگر آن بــود که
تخت های آسایشگاه
در  2نقطه شعله ور
شده است بنابراین به
دستورقاضیویژهقتل
عمد،کارشناسانآتش
نشانی ،به تحقیق در
این باره پرداختند .از
ســوی دیگر تا سپیده
صــــبــــح ،مــــامــــوران
انتظامی تعداد زیادی
از افــراد فــراری را دستگیر و به کالنتری
هدایت کردند .با وجود این و در حالی که
بازجویی های تخصصی توسط گروه ویژه
ای از کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی
سرهنگ نجفی (رئیس دایــره قتل عمد
آگاهی) از متهم  24ساله در حضور قاضی
زرقانی به صبح روز بعد کشید ،سرنخ هایی
از یک «شورش مرگبار برای فرار» به دست
آمد و دوباره تحقیقات به محل وقوع جنایت
رسید« .ابوالقاسم» (متهم دستگیر شده)
از نقش  2معتاد دیگر برای به آتش کشیدن
آسایشگاه پرده برداشت و گفت :قرار بود
نزاعی ساختگی و شــورش گونه را شروع

اماهنوزتحقیقاتجناییدرلحظاتآغازین
خود قرار داشت که خبر مرگ  2تن دیگر از
مصدوماندربیمارستان،روندبررسیهای
جنایی را دگرگون کرد .قاضی زرقانی که
دیگر تحقیقات میدانی را با جدیت خاصی
شروعکردهبودابتدابهبازبینیدوربینهای
مداربسته پرداخت اما سیاه شدن ناگهانی
تصویر ،بیانگر آن بود که آتش سوزی با طرح
و نقشه و به صورت عمدی رخ داده است به
همین دلیل شیوه تحقیقات تغییر کرد و
مقام قضایی در حالی که دستور دستگیری
معتادان فراری را به نیروهای کالنتری می
داد ،وارد آسایشگاه شماره یک شد و در

کنیم تا زمانی که درهای آسایشگاه برای
بررسی موضوع باز شود و همه با هم از این
جا فرار کنیم اما یاسر و وحید نقش اصلی
در آتش زدن سالن شماره یک را داشتند.
به گزارش خراسان ،دقایقی بعد و با دستور
محرمانهقاضیدکترزرقانی،دومتهم 25و
 27سالهنیزدستگیرشدندورازاینجنایت
وحشتناک را فاش کردند« .ابوالقاسم»
در ادامه اعترافاتش گفت :وحید سرش را
خونآلودکردوماهمباشکستندرسرویس
های بهداشتی و برداشتن میله ها به طرف
در آسایشگاه حمله ور شدیم که در همین
هنگاممنبایکیازآنمیلهها،ابتدادوربین
مداربستهراازکارانداختم!گزارشخراسان
حاکی اســت ،در حالی که ســواالت فنی و
پیچیدهمقامقضاییدومتهمدیگرراواداربه
بیانحقیقتماجراکردهبود«،یاسر»(متهم
 25ساله) که از یک ماه قبل در مرکز ترک
اعتیاداجباریامیدآزادینگهداریمیشد
درباره این ماجرا گفت :من فندک وحید را
گرفتمکهپتوراآتشبزنمولینمیتوانستم
آن را روشــن کنم به همین دلیل «وحید»
خودش آن را روشن کرد من هم پتو را آتش
زدم.سپسدونفریباوحیدپتورارویتخت
دیگریانداختیمکهآنجاهمشعلهورشدو
سپسبهطرفدرهجومبردیمو...
بنابر گــزارش خراسان ،تحقیقات بیشتر
درباره این ماجرای هولناک همچنان ادامه
دارد و قاضی ویــژه قتل عمد دستورات
خاصی را برای شناسایی دیگر مقصران و
ریشهیابیحادثهصادرکردهاست.

9
در امتداد تاریکی

سرگذشتزنیدرپاتوقخالفکاران!
روزی که در یک مهمانی مختلط و برای اولین بار لب به مشروبات الکلی زدم
هیچگاهفکرنمیکردمکهروزیبهیکزندایمالخمرتبدیلشوموجوانیام
رابهنابودیبکشانمدرحالیکه...
زن  24ساله ای که در یکی از پاتوق های خالفکاران و در عملیات نیروهای
کالنتریسپادمشهددستگیرشدهاستبابیاناینکهاشتباهدرتصمیمگیری
های مهم زندگی مرا به روز سیاه نشاند درباره سرگذشت خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری گفت :وقتی به  17سالگی رسیدم خواستگاران زیادی
داشتم پدرم نیز در یکی از بیمارستان های مشهد کار می کرد به همین دلیل
هموارهموردتوجهبستگانمقرارمیگرفتمدرهمینروزهاپسریکیازآشنایان
پدرم از من خواستگاری کرد .سکوت من در برابر این خواستگاری نشانه
رضایت تلقی شد و بدین ترتیب من و «جعفر» پای سفره عقد نشستیم چرا که
پدر و مادرم فکر می کردند من به ازدواج با او تمایل دارم ولی هنوز یک سال
بیشترازازدواجماننمیگذشتکهازاوطالقگرفتم.منوجعفرهیچتناسب
اخالقی و رفتاری نداشتیم و همواره روزگارمان در مشاجره و جنگ و جدل
می گذشت .خالصه در حالی که از این ماجرا سرخورده شده بودم معاشرتم
را با برخی از دوستانم بیشتر کردم و به رفت و آمد با آن ها ادامه دادم .در میان
دوستانمکهبیشترآنهانیزمطلقهبودندبا«نسیم»ارتباطصمیمانهتریداشتم
و به همراه او در پارتی ها و مهمانی های مختلط شرکت می کردم .اگرچه با
پسرانومرداندیگرینیزدراینگونهپارتیهاآشناشدهبودماماهیچگاهبه
ازدواجنمیاندیشیدمونمیتوانستمبهمرداناعتمادکنمچراکههمهآنها
بهقصدسوءاستفادهوهوسرانیسعیداشتندبامنودوستانمارتباطبرقرار
کنند.خالصهدریکیازهمینمهمانیهابودکهبرایاولینباروبهپیشنهاد
نسیممشروباتالکلیمصرفکردمتابهقولاو بهآرامشروحیبرسمولیاز
آن روز به بعد خودم به نوشیدن مشروبات الکلی ادامه دادم در حالی که 18
سالبیشترنداشتمخودمراتوجیهمیکردمکهاستفادهازمشروباتالکلیبه
اعصابمآرامشمیدهدطولینکشیدکهبهیکمعتاددایمالخمرتبدیلشدم.
طوریکهدیگرازعهدهخریدمشروباتمعروفبهعرقسگیبرنمیآمدموآن
را مانند آب مصرف می کردم پدرم تالش کرد مرا از این کار باز دارد ولی فایده
اینداشتبرایتامینهزینههایخالفکاریهایمدریکآرایشگاهمشغولبه
کار شدم ولی مدتی بعد دیگر توان کار هم نداشتم چرا که با ندانم کاری هایم
اعتیاد به شراب زندگی ام را به نابودی کشانده بود آرام آرام وارد پاتوق های
خالفکارانشدموخانوادهامنیزمراطردکردند.ازسویدیگر«نسیم»کهمرا
بهمصرفمشروباتالکلیترغیبکردهبودخودشفقطدرمهمانیهامشروب
مینوشیدودیگرانرابهاینکارتشویقمیکرد.خالصهکارمبهجاییرسید
کهمجبوربودمبرایرفتنبهپاتوقهایخالفکارانبابرخیازمعتادانبهمواد
مخدرارتباطبرقرارکنمتابتوانمبهاینمکانهابرایمصرفمشروباتالکلی
رفت و آمد کنم .امروز هم به پاتوق پیرزنی در منطقه اطراف بولوار توس رفته
بودمکهبههمراهچندمعتادموادمخدردستگیرشدموباقیماندهمشروبات
الکلیامنیزتوسطپلیسکشفشدو...
شایانذکراستبهدستورسرگردجعفرعامری(رئیسکالنتریسپاد)تالش
مددکاراناجتماعیبراینجاتزنجوانازاینمردابهولناکآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

