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کوتاه از حوادث

سجادپور -زن جوانی که برادر شوهرش را
با ضربه چاقو در خیابان به قتل رسانده بود،
صبح روز گذشته در حضور قاضی ویژه قتل
عمد مشهد اعتراف کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
ایــن جنایت وحشتناک جمعه گذشته
هنگامی لو رفــت که نیروهای کالنتری
شهید باهنر مشهد ،مرگ مشکوک جوانی
حدود  26ساله را به قاضی ویژه قتل عمد
گــزارش دادنــد که در منزل مسکونی اش
جان باخته بود .دقایقی بعد به دستور قاضی
دکتر حسن زرقــانــی ،جسد محمود-ص
بــرای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی
قانونی انتقال یافت و ایــن مــاجــرا مــورد
پیگیری قضایی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است ،پزشکان قانونی
پس از معاینه جسد و در گزارشی محرمانه به
قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند که جوان
مذکور به دلیل اصابت ضربه شیء نوک تیز
و برنده به ناحیه گردن جان خود را از دست
داده است.
با دریــافــت ایــن گ ــزارش ،بی درنــگ مقام

قــضــایــی دســتــور بــررســی مــوضــوع را به
نیروهای کالنتری صادر کرد که تحقیقات
نشان داد :مــرد  26ساله در خیابان حر
مشهد بــا زن  32ساله ای بــه نــام فریده

به مشاجره پرداخته و با یکدیگر درگیر
شدهاند!
بنا بر گــزارش خراسان ،با به دست آمدن
این اطالعات دستور دستگیری زن جوان

عکس  :خراسان

*ایرنا /مظفر محمد خانی مدیرعامل جمعیت
هاللاحمراستانسمنانگفت:ریزشمعدننمک
در کیلومتر  ۲۵آزاد راه گرمسار به قم  ۲ ،کشته به
جاگذاشت.
*تسنیم /سرهنگ سعید مجیدی رئیس پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تهران از دستگیری زنی خبر
دادکههنگامبازیکردنبادختر ۹سالهوبافتنموی
سر وی،موفقبهسرقتالنگویطالیششدهبود.
*ایرنا /سرهنگ مصطفی فرهمند یکی از ماموران
انتظامی شهرستان کرمانشاه در اقدامی شجاعانه
و با انجام عملیات روانــی جوان  ۳۰ساله ای را از
خودکشیمنصرف کرد.
*ایرنا /سرهنگ فضل ا ...شیری رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت :حادثه
رانندگی در شهر کرمانشاه  ۲عابر پیاده شامل یک
زنویکمردرابهکاممرگکشاند.
*ایسنا /سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس
پلیسمبارزهباموادمخدرتهرانبزرگازکشفیک
محموله ۲۵۸کیلوگرمیمورفینازیککامیونتدر
بزرگراهفتحخبرداد.
*ایرنا /سردار کیقباد مصطفایی فرمانده انتظامی
کهگیلویهوبویراحمدضمنتکذیبادعایمحتوای
ویــدئــوی منتشر شــده مبنی بر قتل ۳نفر جوان
توسط پلیس در یاسوج ،گفت :این فیلم ،مربوط به
گازگرفتگیسهجواندریکیازاستانهایهمجوار
بودهاست.
*صدا و سیما /سرهنگ جعفر اطمانی فرمانده
یگان حفاظت سازمان بنادر و دریــانــوردی پلیس
پیشگیری ناجا از کشف ۴تن کود اوره و یک تن دانه
روغنی سرقتی در بندر امــام خمینی شهرستان
سربندر،خبرداد.
*ایسنا /سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس
پلیسفتایتهرانبزرگازدستگیریمردیخبرداد
کهباوعدهازدواجاقدامبهاغفالزنیجوانواخاذی
ازویکردهبود.
*میزان/سردارلطفی رئیسپلیسآگاهیتهران،از
دستگیریباندسهنفرهسرقتمنزلخبردادوگفت:
این سارقان در محدوده شرق تهران اقدام به سرقت
اموالباارزشازمنازلشهروندانمیکردند.
*ایرنا /سرهنگ رضــا رضــی مــعــاون اجتماعی
فرماندهیانتظامیگلستانگفت:پنجعاملاصلی
نزاع و درگیری بامداد دیروز بین اهالی دو روستای
حوزهشهرستانهایآققالوگنبدکاووسشناسایی
ودستگیرشدند.

ماجرایآدمکشییکزندرخیابان

در امتداد تاریکی

سرگذشتدزدحرفهایخودرو!

صـــادر شــد و م ــام ــوران انتظامی در یک
عملیات اطالعاتی ،او را شناسایی و دستگیر
کردند .این زن وقتی در برابر میز عدالت
قرار گرفت به قاضی زرقانی گفت :مقتول
برادر شوهرم بود و آن روز قصد داشت به زور
مرا سوار موتورسیکلت کند که من هم سوار
نشدم ولی او عصبانی شد و به روی من چاقو
کشید! من هم در یک لحظه زمانی که می
خواستم چاقو را از دستش بگیرم ،تیغه چاقو
بهسمتگردنخودشبرگشتوزخمیشد.
بــه گـــزارش خــراســان ،بــا توجه بــه ایــن که
اعترافات و اظهارات زن جوان ،با حقیقت
صحنه درگــیــری و طریقه اصــابــت چاقو،
مطابقت نداشت ،مقام قضایی او را برای
انــجــام تحقیقات تخصصی در اختیار
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی
قرار داد تا این که روز گذشته متهم در حضور
سرهنگ نوریان (افسر پرونده) لببهاعتراف
گشود و به وارد آوردن ضربه چاقو به ناحیه
گردن مرد  26ساله اقــرار کرد .تحقیقات
بیشتر با صدور دستورات ویژه قضایی برای
بررسی ابعاد دیگر این جنایت ادامه دارد.

عامالن نزاع و درگیری با رانندگانکامیون دستگیرشدند
توکلی   -فرمانده انتظامی استان کرمان
از دستگیری عامالن نــزاع و درگیری در
محور رفسنجان  -انار خبر داد و گفت  :فیلم
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله
اراذل و اوباش به رانندگان دو کامیون در
کرمان ،کذب است.
به گــزارش خــراســان  ،ســردار عبدالرضا
ناظری افزود  ۲۶ :خرداد امسال رانندگان
سه دستگاه کامیون به دلیل رعایت نکردن
نوبت سوخت گیری در جایگاه سوخت شهر
باغین در حومه شهر کرمان با یکدیگر دچار
اختالف شدند و بحث آنان به نزاع و مشاجره

کشیده شد.
وی ادامـــه داد :پــس از درگــیــری اولــیــه،
رانندگان غیربومی دو دستگاه کامیون
جایگاه سوخت را ترک می کنند و به مسیر
خود به سمت استان های مرکزی کشور
ادامــه می دهند و رانــنــده بومی کامیون
سوم که به زعم خود کتک خورده بود؛ برای
انتقام جویی ،با تهیه دو خودروی سواری و
همراهی چند نفر از دوستانش ،دو کامیون
مزبور را تعقیب می کند و در نهایت در محور
رفسنجان به انار محدوده دهستان بیاض،
دوبــاره نزاعی بین آنان اتفاق می افتد که

طی آن یکی از رانندگان غیربومی هدف
ضرب و جرح قرار می گیرد و خسارت هایی
نیز به کامیون ها وارد می شود.
ایــن مقام ارشــد انتظامی تصریح کــرد:
تصاویر درگیری رانندگان کامیون ها به
دلیل اختالف بر سر نوبت سوخت گیری،
در فــضــای مــجــازی تــحــت عــنــوان حمله
اراذل و اوبــاش به کامیون ها در کرمان
نشر پیدا کرده که این موضوع کذب است
و با منتشرکنندگان این فیلم نیز برخورد
قانونی الزم انجام می شود.
وی خاطرنشان کــرد :بالفاصله پــس از

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تشکیل پرونده و هماهنگی الزم با مرجع
قضایی ،چهار نفر از عامالن این درگیری
شــنــاســایــی و چــنــد روز بــعــد در یــکــی از
شهرستان های همجوار دستگیر شدند و دو
دستگاه خودروی آنان که در این درگیری
استفاده شده بود ،نیز توقیف شد.
وی با اشاره به این که متهمان فاقد هرگونه
سوءسابقه بوده اند ،ادامه داد :این افراد در
همان صحنه اولیه باید با خویشتن داری،
از نزاع و درگیری برای یک موضوع ساده
خــودداری و از مسیر قانونی برای احقاق
حق خود اقدام می کردند.
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وقتی از زندان آزاد شدم ،دوباره به سمت اعتیاد
و خالفکاری رفتم .دیگر آن قدر آلوده شده بودم
که با خودروهای سرقتی مسافرکشی می کردم و
درون همان خودروها نیز به استعمال مواد مخدر
میپرداختمتااینکه...
ای ــن هــا بخشی از اظ ــه ــارات جـــوان 26ســالــه
سابقهداری است که در عملیات تعقیب و گریز
نیروهای گشت کالنتری سپاد در حالی دستگیر
شد که درون خودروی سرقتی مشغول استعمال
مواد مخدر بود .این جوان پس از آن که به سواالت
تخصصی افسر تجسس دربــاره ماجرای سرقت
هایش پاسخ داد ،به تشریح سرگذشت سیاه خود
پرداخت و به مشاور دایــره مددکاری اجتماعی
کالنتریسپادمشهدگفت:تا16سالگیدریکی
از شهرهای استان سیستان و بلوچستان زندگی
میکردموبهمدرسهمیرفتم.اززمانیکهبهخاطر
دارم پدر و مادرم همواره با هم اختالف داشتند و
درگیر بودند .با آن که هیچ گاه رنگ آرامش را در
خانهندیدمولیتامقطعراهنماییتحصیلکردم.
پسازآنهمپدرمکهدرقطعهزمینیکشاورزیمی
کرد،بهدلیلخشکسالیوکمآبیبیکارشدچراکه
دیگرنمیتوانستبهکشاورزیادامهبدهد.بعداز
اینماجرابودکهپدرمتصمیمبهمهاجرتگرفت.
خالصهحدود 10سالقبلبودکهزمینکشاورزی
را به بهای ناچیزی فروختیم و در منطقه «کشف»
مشهد ساکن شدیم .پدرم باز هم نتوانست شغل
مناسبیبرایخودشپیداکندوبهناچارعازمشمال
کشور و به عنوان نگهبان در یک پروژه ساختمانی
مشغولکارشد.منهمکهتکپسربودموازخدمت
سربازی معاف شدم ،مغازه ای را در یکی از مراکز
تجاری منطقه سپاد مشهد اجاره کردم و به فروش
پوشاک پرداختم اما به دلیل این که آشنایی زیادی
با این حرفه نداشتم ،نه تنها سودی نمی بردم بلکه
ضرر هم می کردم .در این میان به خاطر موقعیتی
که در فضای پشت مغازه ام وجود داشت ،به همراه
برخیازدوستانموبهصورتتفریحیاستعمالمواد
مخدر را شروع کردم .طولی نکشید که به مصرف
مواد مخدر صنعتی روی آوردم و همه سرمایه ام
بر باد رفت .خیلی زود ورشکسته و بیکار شدم به
طوریکهحدودچهارسالقبلدیگرکسیبهدلیل
چهره آشفته ام کاری به من نمی داد و من همچنان
بیکاربودم.بههمینخاطروبرایتامینهزینههای
اعتیادم در حالی به سرقت خودرو روی آوردم که
مادرم نیز در خانه های مردم کارگری می کرد .از
آن روز به بعد با خودروهای سرقتی مسافرکشی
می کردم و بعد از مدتی قطعات قابل فروش آن را
به سرقت می بردم و خودرو را در منطقه ای خلوت
رها می کردم .آرام آرام به یک دزد حرفه ای تبدیل
شدم و چند بار طعم زندان را چشیدم .به دلیل این
که رابطه عاطفی و اخالقی با مادرم نداشتم ،بعد از
آزادی از زندان هم سراغ مادر و خواهرم نمی رفتم
و روزگارم را با دوستانم پای بساط مواد مخدر می
گذراندم.آخرینبارحدود9ماهقبلبودکهاززندان
آزاد شدم و به خالفکاری های قبلیام ادامه دادم تا
این که حدود ساعت 7صبح زمانی که داخل یک
پراید سرقتی در منطقه «کشف» مشغول استعمال
مواد مخدر بودم ،موردظن نیروهای انتظامی قرار
گرفتم و با رها کردن خــودرو از محل گریختم اما
نتوانستم از چنگ پلیس بگریزم و آن ها پس از طی
مسافتی مرا دستگیر کردند .شایان ذکر است ،با
صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جعفر عامری
(رئیسکالنتریسپاد)تحقیقاتنیروهایورزیده
تجسس برای کشف دیگر سرقت های این سارق
سابقهدارادامهیافت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

