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پایان گروگانگیری 100 هزار یورویی 
در مشهد

شهروند|  گروگانگیرانی که با ربودن یک جوان 
25ساله و ارســال فیلم شکنجه های او قصد اخاذی 
100 هزار یورویی داشــتند، از سوی پلیس مشهد 
دستگیر شدند. قادر کریمی، فرمانده انتظامی استان 
خراســان رضوی درباره جزییات این پرونده گفت: 
»بعد از ظهر پنجشنبه گذشته یک خودرو وانت پیکان 
که رانندگی آن را جوانی 25ســاله تبعه خارجی به 
عهده داشت، در مسیر میدان آزادی به سمت میدان 
جهاد حرکت می کرد که ناگهــان در اطراف میدان 
جمهوری اسالمی توســط سرنشینان یک دستگاه 
پراید متوقف شد. سرنشینان مسلح پراید با تهدید به 
مرگ و استفاده از افشانه فلفل، راننده وانت را از پشت 
فرمان بیرون کشیده و به داخل یک پراید انداختند، 
سپس آنها در حالی  که پیرمرد و کودکی که سرنشین 
وانت حامل بار ضایعاتی آهــن بودند را در محل رها 
کردند، گروگان را به محــل نامعلومی بردند. پس از 
این ماجرا، پرونده گروگانگیری مسلحانه با توجه به 
اهمیت و حساسیت موضوع به پلیس آگاهی ارسال 
شد و گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پیگیری این 
پرونده را به عهده گرفتند.«کریمی با اشاره به این که 
پیامک ها و تلفن های تهدیدآمیز گروگانگیران ساعتی 
بعد از وقوع جرم آغاز شــد، ادامه داد: »در حالی که 
بررسی های اطالعاتی با بکارگیری شیوه های فنی و 
پلیسی وارد مرحله جدیدی شده بود، گروگانگیران 
در تماس با یکی از برادران راننده 25ســاله تقاضای 
100 هزار یورو کردند. آنها با تهدید به کشتن گروگان، 
فیلمی را نیز از طریق تلگرام ارسال کردند که نشان 
می داد راننده 25 ســاله با غل و زنجیــر در یک اتاق 
شکنجه می شود و اگر پول را پرداخت نکنند، گروگان 
را با شــلیک گلوله می کشــند. در ادامه تحقیقات 
کارآگاهان بــا دادن آموزش های الزم بــه خانواده 
گروگان، از آنها خواستند که مبلغ 50 هزار یورو را طی 
یک قرار به گروگانگیران پرداخت کنند، بنابراین قرار 
با نظارت و هدایت کارآگاهان در منطقه الهیه مشهد 
گذاشته شد و موتورسواری با برداشت ارزهای خارجی 
در بیابان هــای این منطقه و تاریکی شــب ناپدید 
شد.«فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ادامه 
داد: »این گونه بود که رصدهای اطالعاتی نتیجه داد 
و کارآگاهان موفق شدند که مخفیگاه سردسته مسلح 
باند را در منطقه بلوار آزادی شناسایی کنند.«کریمی 
با بیان این که با هماهنگی مقام قضائی ساعت 2 بامداد 
روز یکشنبه متهم در حال استراحت در مخفیگاهش 
دستگیر و سالح کمری به همراه مهمات و 50 هزار 
یورو و ارز خارجی کشــف شــد، گفت: »با اعترافات 
سردســته باند، بالفاصله عملیات شبانه کارآگاهان 
برای دستگیری دو متهم دیگر پرونده ادامه یافت و دو 
همدست دیگر او نیز به دام افتادند. یکی از متهمان، 
کارگر سردسته باند در یک کارواش است و نفر سوم 
با کارگر کارواش رفاقت دارد.«فرمانده انتظامی استان 
خراسان  رضوی با اشاره به این که تحقیقات و بازجویی 
از متهمان پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: »طبق 
بررسی های اولیه انگیزه سردسته باند گروگانگیری 

مسلحانه از این اقدام مجرمانه اخاذی بوده است.«

ذره بين

امیرحسین خواجوی|  امسال هم کیان کوچولو 
و مادرش باید تنها کنار ســفره هفت سین باشند. این 
چهارمین نوروز آنها بدون باباســت. سه سال پیش در 
چنین روزی مجتبی در یک حادثه جانش را از دست 
داد . حادثه ای تلخ به خاطر چند دقیقه خوشگذرانی دو 
جوان در مشهد. امیرحسین و کسری به خیال خودشان 
می خواستند آخرین سه شنبه سالشان را با صداهای 
مهیب انفجار جشن بگیرند. آنها دنبال خوشگذراني 
با نارنجک هاي ریز و درشتشان بودند؛ اما مجتبی 32 
ساله هیچ ربطی به آنها نداشــت، نه دنبال ترقه بازی 
بود و نه برای تفریح و خوشگذرانی چهارشنبه سوری 
در خیابان ها پرسه می زد؛ او فقط می خواست که این 
صداهای وحشتناک تمام شود تا اهالی محل و خودش 
آسایش داشته باشند. مجتبي چند بار به آن دو جوان 
تذکر داد، از آنها خواســت تا نارنجک هایشان را جایی 
دیگری منفجر کنند؛ جایی دورتر از مغازه او اما گوش 
آنها به این حرف ها بدهکار نبود. با هم گالویز شــدند، 
چند مشت و لگد به هم حواله دادند که ناگهان صدای 
انفجار مهیبی بلند شد، دود همه جا را فرا گرفت. شدت 
انفجار باعث خونریزي شدید مجتبي شد. او در همان 

خیابان جان باخت و شدت انفجار 
انگشتان دست کسري را هم قطع 

کرد. 
ســه ســال از ایــن حادثه 
می گذرد؛ حادثه ای که کودکی 
را یتیم کرد، زن جوانی را بیوه و 
کسری3 2ساله را به اتهام قتل 
روانه زندان کرد. اما شومي هاي 
این حادثه ناگــوار به همین جا 

ختم نشد. مژگان در نبود همسرش همه بارِ زندگی 
را یک تنه به دوش می کشد. کیان 6 سالش شده اما 
هنوز هم درست نمی داند که چه اتفاقی برای پدرش 
افتاده اســت. مژگان مي گوید هنوز براي کیان زود 
است تا درباره مرگ پدرش بداند. همین هم شده تا 
این زن جوان   همه عکس های شوهرش را در خانه 
جمع کند تا کیان بیشتر از این آسیب نبیند. هنوز 
هم نمی داند که کی و کجا می خواهد داستان تلخ پدر 
را برای او تعریف کنــد. این زن جوان برای دقایقی با 

»شهروند« همکالم شد که در ادامه می خوانید. 
 آن حادثه چطور اتفاق افتاد؟

چهارشنبه سوری  سال 93 بود. مجتبی در مغازه 
بود. حوالی ساعت 7 بعد از ظهر. دو جوان به نام های 
امیرحسین و کسری چند نارنجک در نزدیکی مغازه 
همسرم منفجر می کنند. او به آرامی با آنها صحبت 
می کند و از آن دو می خواهد که آن جا را ترک کنند. 
مثل این که آنها می روند، اما بعد از چند دقیقه آن دو 
نفر دوباره بازمی گردند. چند نارنجک دیگر به دیوار 
نزدیک مغازه او می کوبنــد. مجتبی دوباره به طرف 
آنها می رود و می گوید این جا محل زندگی است، زن 
و بچه مردم از این صدا ها می ترسند، اما این دفعه آن 
دو جوان با مجتبی درگیر می شوند؛ یعنی امیرحسین 
با همسرم درگیر شد بعد هم کسری با مجتبی درگیر 
می شود. چند تا مشت به صورت او می زند، که انفجار 

رخ می دهــد. دلیل ایــن انفجار 
نارنجک های دست سازی بود که 
کسری در مشتش داشته؛ فشار و 

ضربه باعث انفجار می شود.
 بعدش چه شد؟

مجتبی که در جا فوت می کند؛ 
یعنی قبل از رســیدن آمبوالنس 
به دلیل خونریزی مغزی کشــته 
می شود و کســری هم انگشتان 
دســتش قطع شــد. نیروهای 
امــدادی وقتی به محــل حادثه 

رسیدند، کسری همانجا بی هوش روی زمین افتاده 
و امیرحســین هم از ترســش فرار کرده بود؛ البته 
بعدا دستگیر شد. همه این اتفاقات رو به روی مغازه 

همسرم رخ داد.
 اين حادثه كي اتفاق افتاد؟

دقیقا چهارشنبه سوري سال 93 حوالي ساعت 7 
بعد ازظهر.

 آن زمان شما كجا بودی؟
من همراه با خانواده ام بــرای زیارت به مکه رفته 
بودیم. اصال ایران نبودم. تا وقتی 
هم که به مشهد نرسیدم، از ماجرا 
اطالع نداشتم. من دو روز بعد از 

این حادثه به مشهد رسیدم.
 يعني كسي به شما اين 
حادثه و مرگ همسرتان را 

اطالع نداد؟
وقتی این اتفاق رخ داد، خانواده 
همســرم مطلع شــدند. آنها با 
یکی از برادران من تماس گرفتند و ماجرا را برای او 
تعریف کردند. او هم با پدرم تماس گرفت. البته پدرم 
به من نگفت که مجتبی کشته شده، فقط گفت که 
در بیمارستان اســت. به سختی دو تا بلیت هواپیما 
گرفتیم. من وقتی به مشهد رســیدم تازه فهمیدم 
که چه اتفاقی افتاده. شــوکه شده بودم، حال خودم 
را نمی فهمیدم. باورم نمی شد که مجتبی به همین 
راحتی از ما جدا شــده است. آن روزها فقط به کیان 
و آینده او فکر مي کردم به اینکه چطور این بچه یتیم 
را بزرگ کنم. به خاطر یــک نارنجک، یک هیجان 
زودگذر و بی ارزش زندگي ما متالشي شد اما دیگر 
کار از کار گذشته بود. پزشکان به ما گفتند که مجتبی 
به دلیل شدت انفجار خونریزی مغزی کرده و در دم 

جان باخته است.
 وقتي  مجتبی فوت كرد، كیان چند سال 

داشت؟
کیان حدود 3سال داشت. مجتبی 32سالش بود. 
حدود 6 سال از ازدواج ما گذشته بود. مجتبی خیلی 
جوان بود، حقش نبود که به این زودی بمیرد. با این 
همه، او رفت. االن کیان 6 سالش است. همه تالشم 
را می کنم تا او درد یتیمی را نچشد. برای این که بهانه 
پدرش را نگیرد یا از نظر روحی اذیت نشــود، همه 

عکس های مجتبی را در خانه جمع کردم. 
 كار همسر شما چه بود؟

سوپرگوشت داشت، در بلوار 
صیاد در وکیل آباد مشهد. خانه 
خودمان هم دو کوچه باالتر از 
مغازه مجتبی است. هنوز هم 
همان جــا زندگــی می کنیم. 
مجتبي مرد آرامي بود. اصالتا 
اهل زنجان بود اما سال ها پیش 
همراه خانواده اش به مشــهد 

آمده بود.
 آن دو جوان هم ساكن 

همین محل هستند؟
نه، همین محل، اما نزدیک است. البته من از آنها 

خبر زیادی ندارم.
 يعنی پیگیر پرونده نیستید؟

از طریق وکیل در جریان مراحل قضائی هســتم. 
قرار است نخستین جلسه دادگاه در اردیبهشت ماه 

 سال آینده برگزار شود.
 چرا رسیدگي به اين پرونده اين قدر طوالني 

شد؟
واهلل خودم هم نمي دانــم. اما تا جایي که از وکیلم 
پرسیدم رسیدگي به پرونده هاي قتل طوالني و زمانبر 
است. شاید یکي از دالیلش سرد شدن خانواه مقتول 

باشد شاید بتوانند از آنها رضایت بگیرند.
 حاال شما رضايت مي دهید؟

این جوان به خاطر هیچ همسر من را کشت. پسرم 
خیلي زود بي پدر شد. چطور مي توانم رضایت بدهم. 
منتظر برگزاري دادگاه هستم. قانون هر چه بگوید 

همان را انجام مي دهم.
 به هر حال اتهام كسري قتل است. خانواده 
او در اين مدت برای گرفتن رضايت به شــما 

مراجعه كرده اند؟

من نمی دانــم دادگاه برای او چــه حکمی صادر 
می کند، اما او همســر و پدر بچه مرا کشــته است. 
من نیاز مالی ندارم. خدا را شــکر همسرم بیمه بود و 
مستمری از تأمین اجتماعی می گیرم. مقداری پول 
هم در بانک برای من و پســرم گذاشته. خانه هم از 
خودمان است. مشــکل مالی ندارم. دنبال دیه و این 
داستان ها نیستم. او پسرم را یتیم کرد. قانون باید او 
را مجازات کند. شاید درس عبرتی شود، برای بقیه 

جوان ها. 
 اما او هم خودش در اين حادثه صدمه ديده 

است.
خودش باعث همه این بدبختی ها شــد. می دانم 
جوان اســت. انگشتان دســتش هم قطع شده، اما 
او مسبب مرگ مجتبی اســت، باید مجازات شود. 
کسری وقتی این کار را کرد 23 ســالش بود. اگر با 
مشت به صورت مجتبی نکوبیده بود، هیچ کدام از این 
اتفاقات نمی افتاد. این جوان به خاطر هیچ و پوچ دو 
خانواده را عزادار کــرد. زندگی من و کیان که از بین 
رفت؛ خانواده همسرم هم از آن روز به بعد حال و روز 
خوبی ندارند. مجتبی پسر اول خانواده بود. همه او را 

دوست داشتند. 
 پس با اين حســاب چهارشنبه سوری هر 
سال ياد و خاطره تلخ مرگ مجتبی را برای شما 

زنده می كند؟
شاید باورتان نشــود، از آن روز به بعد وقتی به آخر 
 ســال نزدیک می شــویم، من تپش قلب می گیرم. 
افسردگی و اضطراب همه وجودم را فرا می گیرد. مادر 
همســرم هم همین حال را دارد. وقتی صدای ترقه و 
انفجار می شنوم، دنیا روی سرم خراب می شود. این چه 
جشن و استقبالی از بهار است که با این صداهای مهیب 

و این همه مجروح و کشته هر سال تکرار می شود.

آژير

مواد محترقه خانه دو طبقه را در 
تهران تخریب کرد

شهروند| یک واحد مســکونی در تهران به 
دلیل نگهداری چندین کیلو مواد محترقه برای 
ساخت ترقه های دست ساز منفجر و تخریب شد.

جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
در رابطه با جزییات این حادثه گفت: »ســاعت 
3:59 بامداد روز دوشــنبه یک حادثه انفجار و 
تخریب منزل در خیابــان مرتضوی حد فاصل 
خیابان جیحون و یادگار امام اطالع داده شــد و 
بالفاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام 
شدند. محل حادثه یک خانه دو طبقه قدیمی در 
یک کوچه بود که بر اثر انفجار شــدید در داخل 
خانه بخش زیادی از دیوارها و در و پنجره هایش 
کامال تخریب شــده بود. یک زن 20 ساله هم 
داخل منزل بود که به دلیل بروز آتش ســوزی 
در این خانه دچار سوختگی شدید و شکستگی 
شده بود. آتش نشــانان بالفاصله او را به خارج 
از منــزل منتقل کرده و به نیروهــای اورژانس 

تحویل دادند.«
وی با بیان این که بر اثر این انفجار شیشه ها و در 
پنجره چند ساختمان اطراف تخریب شد، گفت: 
»از آنجا که این حادثه در  بامداد رخ داد و کســی 
در آن ســاعات در کوچه تردد نمی کرد، حادثه 
فقط یک مصدوم داشــت اما قطعا اگر این اتفاق 
در ســاعت های میانی روز رخ مــی داد، احتمال 
مصدومیت شدید برای عابران هم وجود داشت.«

وی با بیان این که بعــد از خاموش کردن آتش 
مجددا انفجاری با شــدت کمتر در این خانه رخ 
داد، گفت: »همین موضوع باعث شــد که دو تن 
از آتش نشانان از ناحیه سر و صورت مصدوم شوند 
که آنها را به مراکز درمانی منتقل کردیم. با حضور 
کارشناسان آتش نشانی و ناجا مشخص شد که 
در این خانه چندین کیلو مواد محترقه که برای 
ساخت ترقه های دست ساز مورد استفاده است، 
نگهداری می شــده که همین مــواد باعث بروز 

انفجار و تخریب خانه شده است.«
وی همچنین در ادامه صحبت هایش گفت: »تا 
کنون دو مورد انفجار مرتبط با چهارشنبه سوری 
در روزهای گذشــته در تهران رخ داده اســت از 
هموطنان می خواهیم به هیچ وجــه با این مواد 
کار نکنند، به ســمت این مواد نروند و از خرید و 
استفاده از آنها استقبال نکنند. امیدوارم شامگاه 
سه شــنبه با همکاری مردم و برگزاری ســاده و 
اصیل چهارشنبه سوری یک شب به یادماندنی 

باشد.«
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گفت وگو »شهروند« با زن 
جوانی كه  همسرش را در 
آخرين سه شنبه سال از 

دست داد

سوری که 
 هر سال

 تلخ می شود
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ترقه بازی كه قاتل شد
اما اين حادثه ديگر يک تخلف يا شیطنت های چهارشنبه سوری نبود. همان روز و 
با مرگ مجتبی در بلوارصیادشیرازی درمحله وكیل آباد مشهد، گزارش اين قتل به 
بازپرس كشیک اعالم شد. كسری 23 ساله متهم اصلی اين قتل خودش هم به شدت 
مصدوم شده بود، در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفت. امیرحسین 18ساله هم 
چند روز بعد از سوی پلیس دستگیر شد. در بررسی های تیم جنايی مشخص شد كه 
چند نارنجک درحین درگیری در دست كسری منفجر شده و دلیل مرگ مجتبی هم 
همین انفجار بوده. درواقع كسری با مشت به صورت مجتبی كوبیده، غافل از اين كه 
چند نارنجک را بین انگشتانش نگه داشته است. انفجار چهار انگشت و بخشی از 
كف دست او را هم با خود برد. پرونده برای رسیدگی در اختیار علی اكبر احمدی نژاد 
بازپرس ويژه قتل مشهد قرار گرفت. اما مراحل رســیدگی به اين پرونده به دلیل 
مصدومیت شديد متهم اصلی، طوالنی شد. درنهايت مراحل بازپرسی اين پرونده به 
پايان رسید و پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شد. پرونده ای كه به گفته 
قاضی علی اكبر احمدی نژاد دلیل اصلی آن غفلت و بی توجهی به هشدارها درخصوص 
حوادث چهارشنبه سوری است. او به »شهروند« می گويد: »اين پرونده سه سال پیش 
به جريان افتاد. متاسفانه درآن حادثه پدر يک خانواده به دلیل يک لحظه غفلت و 
بی توجهی جانش را از دست داد و يک جوان 23 ساله هم به اتهام قتل بازداشت شد.« 
بازپرس ويژه قتل مشهد درباره جزيیات اين حادثه هم توضیح می دهد: »روزحادثه، 
يعنی آخرين سه شنبه سال 93،كسری متهم اصلی پرونده همراه امیرحسین در يکی 
از خیابان های فرعی بلوار صیادشیرازی مشهد. چند نارنجک دست ساز را منفجر 
می كنند. اين كار آنها باعث ناراحتی و اعتراض يکی از كسبه محل می شود كه در آن 
خیابان سوپر گوشت داشت. آن مرد از آنها می خواهد كه آن جا ترک كنند. اما بعد 
از مدتی حوالی ساعت 7 بعدازظهر آن دوجوان دوباره به محل حادثه برمی گردند و 
ترقه و نارنجک منفجر می كنند. دوباره همان مغازه دار، به آنها اعتراض می كند. اما 
اين بار بین آنها درگیری رخ می دهد و در حین زد و خورد، كسری با مشت به صورت 
مقتول ضربه ای وارد می كند، كه انفجار رخ می دهد. كسری بوكسور بوده و می خواسته 
از مقتول زهره چشم بگیرد. اما نارنجک هايی كه در دستش داشته در اثر فشار و ضربه 
منفجر شده و اين حادثه تلخ رخ داده است. به هرحال رسیدگی به اين پرونده مدتی 
زمان برد. اما درنهايت با تکمیل تحقیقات و تشــريفات قانونی كیفرخواست صادر 

شد.اما تشخیص عمد يا شبه عمد بودن اين قتل برعهده قاضی و دادگاه است.« 

به  خاطر هیچ همسرم كشته 
شد. پسرم خیلي زود بي پدر 
شد. چطور مي توانم رضايت 
بدهم. منتظر برگزاري دادگاه 
هستم. قانون هر چه بگويد 

همان را انجام مي دهم
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ساری – علی جعفری گرجی
فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران از بکارگیری 
بیش از 7 هــزار نیروی پلیس در قالــب بیش از 1500 
تیم گشــت خودرویی، موتوری ، پیاده و گشــت های 
نظارتــی در نــوروز 97 خبر داد. ســردار میرفیضی در 
نشست خبری با اصحاب رسانه از 25 اسفند روز شروع 
طرح های نوروزی استان با شــعار آرامش بهاری با نظم 
و امنیت خبــر داد و گفت: مازندران به دلیل شــرایط  
اقلیمی و آب و هوایی جز ســه استان مسافرپذیر کشور 
و از اســتان هایی اســت که با توجه به قــرار گرفتن در 
مســیر ارتباطی بارگاه ثامن الحج)ع( به عنوان اســتان 
مقصد و معبر شناخته می شــود. وی با اشاره به اجرای 
طرح های انتظامی و ترافیکی به منظور پیشــگیری از 
سرقت، روان سازی ترافیک و کاهش تصادفات جاده ای 
از بکارگیری هفت هزار نیرو در طرح نوروزی خبر داد و 
گفت: عالوه بر استفاده از هزار و 500 گشت خودرویی، 
موتوری، پیاده و گشت های نظارتی و تلفیقی از ظرفیت 
نگهبانان محله، پلیس هــای افتخاری و همیاران پلیس 
در اجرای طرح های انتظامی و ترافیکی استفاده خواهد 
شــد. فرمانده نیروی انتظامی مازندران از به کارگیری 
733 گشــت پلیس راه و  پلیس راهنمایی و رانندگی به 
منظور روان سازی ترافیک در محورها و معابر شهری و 
برون شهری خبر داد و اذعان داشت: در بحث پیشگیری 
انتظامی در حوزه های آگاهی، کالنتری ها و پاســگاه ها 
و  762 واحد گشــتی در این طرح ســاماندهی شدند. 
میرفیضی افزود : ۸0 مقر انتظامی برای پاســخگویی به 
مطالبات مردم و مســافران نوروزی در این ایام فعالیت 
خواهند کرد ضمن اینکه واحدهای خدماتی پلیس نظیر 
اداره گذرنامه، اداره نظارت بــر اماکن عمومی، راهور و 
سایر دســتگاه های خدمات رســان در تعامل با نیروی 
انتظامی نظیر بیمه ها  آماده ارائه خدمت به مردم در ایام 
تعطیالت نوروزی هســتند. فرمانده انتظامی مازندران 
با اشــاره به اجرای طرح اســتقبال از بهار برای تامین 
امنیت بازار در روزهای منتهی به شــروع ســال جدید 
به  اقدامــات و فعالیت های نیروی انتظامی اســتان در 
یک سال گذشــته پرداخت و گفت: در حوزه راهنمایی 
و رانندگی، 1۴1 هزار گواهینامه صادر شده که این رقم 
با توجه به افزایش 1۴ در صدی آن نشان دهنده افزایش 
حجم تردد های خودرویی در استان است. وی از شماره 
گذاری 6 هــزار و 700 خودرو در ســال 96 خبر داد و 
گفت در یک سال گذشــته 5۴0 میلیون تردد در سطح 
استان به ثبت رسیده که بیشترین حجم تردد ها مربوط 
به محور قائمشــهر به ساری بوده اســت.  میرفیضی با 
اشاره به وقوع 9 هزار و 971 مورد تصادف در محورهای 
درون شــهری و برون شهری اســتان تصریح کرد: ۴6 
درصد تصادفات در حوزه درون شهری و 5۴ درصد آن 
در حوزه برون شــهری بوده که از این میزان تصادفات 
5 درصد منجر به فوت ۸5 درصــد منجر به جرح و 10 

درصد خسارتی بوده است.

امنیت نوروزی در مازندران با 
بکارگیری 7 هزار نیروی پلیس

استان


