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ازمیانخبرها

محکوم به قصاص به پای چوبه دار
نرسید
توکلی  -رئیس کل دادگستری استان کرمان از
بخشش محکوم به قصاص بعد از  ۱۷سال تحمل
حبس خبرداد.
به گــزارش خبرنگار ما ،موحد گفت :باگذشت
اولــیــای دم و بــا تــاش مدیر زنـــدان کــرمــان و
مددکاران ،این زندانی با پرداخت  ۲۰۰میلیون
تومان دیه آزاد شد.
وی با بیان ایــن که محکوم به قصاص در این
مدت در برنامه های فرهنگی و ورزشی زندان
حضوری فعال و موثر داشته است ،افزود :متهم
طی این سال ها موفق به حفظ  24جزء قرآن
کریم شده بود .مقام ارشد قضایی استان کرمان
خاطرنشان کــرد ۱۵ :نفر از زندانیان جرایم
غیرعمد و محکومان مالی زندا نهای استان
کرمان با کمک خیران آزاد شدند و طی هفته
گذشته به آغوش خانواده بازگشتند.

اختالف ملکی در اهواز  2کشته
برجا گذاشت!
فرمانده انتظامی اهــواز از کشته شدن دو نفر
و مجروح شدن شش نفر دیگر در پی درگیری
مسلحانه در یکی از محالت حاشیه شهر اهواز
خبر داد.
سرهنگ «محسن دالوند» اظهار کــرد :در پی
درگیری مسلحانه در یکی از محالت حاشیه شهر
اهواز به دلیل اختالف ملکی ،دو نفر از طرفین
درگیری کشته و شش نفر مجروح شدند.

 6کشتهدرزلزله 5.9ریشتریمیانه
بیتاللهی:احتمالداردکهلرزههایبزرگتردرمنطقهمیانه رخدهد
آذربایجانشرقی،درمجموع ۳۰واحدمسکونی
صددرصد تخریب شده و بقیه  ۵تا  ۷۰درصد
آسیب دیدهاند .فرمانده انتظامی آذربایجان
شرقیهماعالمکرد:جادههایمنتهیبهمناطق
زلزله زده هم باز بوده و هیچ گونه مشکلی وجود
ندارد،فقطدرمحدودهروستایورنکشمحدوده
ترافیکی گذاشته شده تا ورود غیر ضــروری به

زمین لــرزهای به بزرگی  5.9ریشتر در عمق 2
کیلومتری زمین در ساعت  2بامداد ،شهر ترک
در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی را
لرزاندودرپیآنتازمانتنظیماینگزارششش
نفر فوت کرده و حدود 584نفر مصدوم شدهاند
که بیشتر مصدومان به صورت سرپایی درمان و
 17نفر از زلزله زدهها در بیمارستان ها بستری
شدهاند.شهرهایمیانه،سرابو
ترکمانچای در استان آذربایجان
شرقی تحت تاثیر مستقیم این
زلزله قــرار گرفتهاند و تاکنون
هفت روستای مناطق زلزله زده
بیشترین خسارت را دیده اند و
در این میان بیشترین تخریب در
روستای ورنکش با تخریب 30
خانه گــزارش شــده است.دهها
خانهروستاییدراینمنطقهکامال
ویــران شــده اســت« .محمدرضا
پورمحمدی»،استاندارآذربایجان
شرقی گفت که در زلزله شب
گذشته این استان بیش از هزار
واحدمسکونیآسیبدیدهاند.بهگزارشتسنیم،
پورمحمدی در پایان جلسه شــورای مدیریت
بحراندرشهرترکمانچایمیانهگفتکه«حدود
 ۵۰۰مصدومداشتیمکهاغلببهصورتسرپایی
درمان و ترخیص شدند و فقط  ۱۳نفر بستری
شده اند که تحت درمان قرار دارنــد» .وی بیان
کرد :در اثر زلزله  ۲۰تا  ۳۰روستا آسیب دیدند
و «در شهرستان سراب هم از  20روستا گزارش
آسیب ارســال شــده اســت» .به گفته استاندار

روستاانجامنشود .درهمینحال،رئیسجمهور
بااستاندارآذربایجانشرقیتماستلفنیبرقرار
و دستور ویژه ای برای بسیج تمام نیروها برای
امدادرسانیبهزلزلهزدگاناستانصادرکرد.
همچنین در پی بــروز زلزله بــامــداد دیــروز در
استانهایآذربایجانشرقیواردبیلآمادهباش
تمامی نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) برای اعزام نیرو از استان
هایمعینانجامگرفتهاست.

دست کم  ۹آمریکایی از جمله شش کــودک ،در
حمل هافرادمسلحکهبهنظرمیرسدکارکارتلهای
مــواد مخدر باشد ،در مکزیک کشته شدند .به
گزارشبیبیسی،گفتهمیشودقربانیان،اعضای
خانواده «له بــارون» هستند؛ گروهی منشعب از
مورمونها که از چند دهه پیش در مکزیک زندگی
میکنند .به گزارش رسانهها ،چهار مادر پیرو این
گروه همراه با  ۱۴نفر دیگر با چند خودرو از ایالت
سنورا راهی ایالت چیواوا بودند .گفته میشود

افرادمسلحدرشهرباویسپهدرکمینآنهابودهاند.
در محل حادثه یک خودروی سوخته شاسی بلند
با بقایای قربانیان در کنار جاده پیدا شده است.
این احتمال وجود دارد که برخی از قربانیان ،زنده
سوخته و چند نفر مفقود شده باشند .رسانههای
محلی میگویند این حمله ممکن است به اشتباه
صــورت گرفته باشد .دو زن دیگر و  10کودک
نیز هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفتهاند .برخی
گــزارشهــا حاکی اســت اجسادی هم در جایی

▪احتمال وقوع زلزله شدیدتر در آذربایجان
شرقی

در این میان علی بیت اللهی ،رئیس بخش زلزله
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ایران
اعالمکردکه«احتمالآزادشدنتدریجیانرژی
موجود در بافت زمین محل رخداد زلزله میانه»
وجــود دارد و ممکن اســت لــرزههــای بــزرگ تر
در این منطقه رخ دهد .به گزارش
خبرگزاری مهر ،بیتاللهی بیان
کـــرد« :ب ــا تــوجــه بــه خصوصیات
تکتونیکی منطقه ،پس لرزه هایی
هم در ایــن محل رخ داده که هم
اکنونتعدادآنهابهبیشاز ۱۵پس
لرزه نسبتا مؤثر رسیده و پس لرزه
های خرد دیگری هم وجود داشته
اســت ».به گفته وی« ،این زلزله از
نظرزمینشناختی،دربیندوگسل
فعالتبریزدرسمتجنوبوجنوب
غربیمنطقهتاشمالآنونیزگسل
ُازگــوش شهر ســراب در شرق این
منطقه ،قــرار گرفته اســت ،ضمن
نابران نیز در همین
این که گسل شرقی غربی َب َ
منطقه واقع شده که احتماال با فعال شدن گسل
بنابران ،زلزله میانه رخ داده است» .همچنین
روز گذشته چند زمین لرزه باالی  4ریشتر در
مناطقی از اصفهان ،گیالن و هرمزگان رخ داد
کهدراینمیانزمینلرزهایبهبزرگی 5.4ریشتر
در عمق  16کیلومتری زمین ،استان هرمزگان
حوالیرویدررالرزاندکهخوشبختانهزلزله رویدر
خسارتنداشت.

 9آمریکاییدرحمل هکارتلهایموادمخدردرمکزیککشتهشدند

وی بیان کــرد :با اقــدام به موقع پلیس یکی از
قاتالن شناسایی و دستگیر شد.به گزارش ایسنا،
دالوند فرمانده انتظامی اهواز با بیان این که یکی
از قاتالن نیز در جریان این درگیری کشته شده،
گفت :قاتل دوم به هویت (ع_م) در تحقیقات
پلیس به قتل ارتکابی اعتراف کرد و اختالفات
ملکی را انگیزه قتل دانست.

دیگر پیدا شده اند و گفته میشود شاید برخی از
آن ها که فرار کردهاند زنده مانده باشند .به گفته
دادستان ایالت چـیواوا ،اطالعات درباره تعداد
کشتهشدگانهمچنان«گیجکننده»است.اعضای
گروه «له بارون» تعداد کشته شدگان را  ۹نفر اما
رسانههایمحلیتا۱۲نفراعالمکردهاند.مخالفت
مورمونهایمکزیکباکارتلهایموادمخدرسابقه
طوالنیداردوتصورمیشودحمله،کاریککارتل
موادمخدرباشدکهبیندوایالتفعالاست.

۱۳

در امتداد تاریکی

سرگذشتقاتلبیرحم!

از همان دوران کودکی بی کس و تنها بودم در بستگان شدیم تا این که مادرم از زندان آزاد شد
واقع من به همراه پنج خواهر و برادر دیگرم در و همه ما را دوبــاره زیر بال و پر خودش گرفت.
خانههایمردمبزرگشدیم.هیچهنروحرفهای این در حالی بود که من هم مدرسه نرفته بودم و
هم بلد نبودم تا شغل مناسبی برای خودم پیدا فردی بی سواد بار آمدم .از آن روز به بعد برادران
کنم به همین دلیل با خرده فروشی مواد مخدر بزرگ ترم سرکار می رفتند تا به مخارج زندگی
روزگارمیگذراندمتااینکهروزیباچاقوبهجان کمککنند.خالصه 10سالداشتمکهسیگار
کشیدنراشروعکردمودر 14سالگیبهمصرف
همسرمافتادمو...
این ها بخشی از اظهارات جوان  31ساله ای تریاکرویآوردمالبتهکسیدرمحلهمامصرف
استکهبهاتهامقتلبیرحمانههمسرشتوسط تریاک و شیره را اعتیاد نمی دانست .به طوری
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان که مصرف آن در میان اطرافیان و اهالی محل
رضوی دستگیر شد .این جوان کریستالی در قبحینداشتباوجوداینبهخاطراینکهشغل
حالی به سواالت کارآگاه جمالی (افسر پرونده) مناسبی نداشتم به خرده فروشی مواد مخدر
دربــاره چگونگی ارتکاب این جنایت هولناک روی آوردم تا این که  11سال قبل مادرم با آن
پاسخ داد که با تدبیر قاضی کاظم میرزایی که برادر بزرگ ترم معتاد کریستالی بود تصمیم
(قاضیویژهقتلعمدمشهد)ازچنگاطرافیان گرفتمراکهسالمبودموفقطتریاکمیکشیدم
مقتول نجات یافت که برای انتقام از وی اطراف داماد کند به همین دلیل از زاهــدان به مشهد
منزل محل جنایت تجمع کرده بودند .این مرد آمدیم تا از یکی از آشنایان مان خواستگاری
جوانکهباخوابیدندرونیکیازتابوتهافراری کند .من هم پذیرفتم و ازدواج کردم از همان
داده شده بود ،در تشریح سرگذشت خود نیز روزی که مراسم عقدکنان برگزار شد من هم در
گفت :کودکی خردسال بودم که مادرم به اتهام مشهدماندموبهخردهفروشیموادمخدرادامه
فروش مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شد .دادم هنوز چهار ماه بیشتر از دوران نامزدی
یکیازمشتریانمادرمدرمشهددستگیرشدهو ام نگذشته بود که توسط نیروهای انتظامی
اعترافکردهبودکهموادمخدرراازمادرمخریده دستگیر و روانه زندان شدم با آن که  11ماه در
است.آنزمانمادرزاهدانسکونتداشتیمکه حبسبودمامااعتیادمراترکنکردم.وقتیآزاد
ماموران انتظامی مادرم را با  25گرم هروئین شدم روزی همسرم که به من مشکوک شده بود
دستگیرکردندبهطوریکهبهمدت 10سالدر اعتراض کرد و گفت که تو کریستال می کشی!
زندان تحمل کیفر کرد و سپس با برخورداری از وقتیموضوعراانکارکردمواوباورنکرد،ناگهان
شرایط عفو آزاد شد اما زمانی که من هفت سال چنانسیلیمحکمیبهصورتشنواختمکهدیگر
داشتم و باید به مدرسه می رفتم مــادرم هنوز دربارهکریستالسخنینگفت.درواقعکارازکار
در زندان بود و پدرم مخارج زندگی ما را تامین گذشتهبودومنازمدتیقبلشیشهوکریستال
می کرد اما یک روز حادثه وحشتناکی رخ داد مصرف می کردم هزینه های اعتیادم روز به روز
و سرنوشت ما تغییر کرد .آن روز پدرم به همراه بیشتر می شد و من باید سوار بر موتورسیکلت
چهار نفر دیگر که دوتن از آن ها پسر عموهایم به توزیع مواد مخدر صنعتی می پرداختم .در
بودند سوار بر خودرو به سمت زابل حرکت می این میان هر روز اختالفات من و همسرم بیشتر
کردند که در مسیر با یک دستگاه خــودروی می شد چرا که هر بار بعد از مصرف مواد مخدر
تویوتا روبه رو شدند که به خاطر حمل سوخت توهم می زدم و دچار سوءظن های وحشتناکی
قاچاق تحت تعقیب پلیس بــود .راننده تویوتا می شدم تا جایی که احساس می کردم کسی از
که با سرعت سرسام آوری از چنگ پلیس می روابطخصوصیمنوهمسرمفیلممیگیردو...
گریخت شاخ به شاخ با خودروی پدرم تصادف اینتوهماتبهجاییرسیدکهوقتیهمسرمدر
کردوهمهسرنشینانآنکشتهشدند.اینگونه کنارسهفرزندخردسالمانخواببودناگهانبا
بود که من و خواهران و برادرانم آواره منازل یککاردبزرگگلویشرابریدمو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسآگاهیخراسانرضوی

