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مشروبالکلیدستساز
یکنوجوانراکشت

باشــگاه خبرنگاران| هفت نوجوان بر اثر 
مصرف مشروبات الكلی دست ساز به بیمارستان 
منتقل شدند که یكی از آنان جان باخت  و حال 
دو نفر دیگر نیز وخیم اعالم شــده است. در پی 
گزارش مسئوالن بیمارســتانی در شهرستان 
رشت مبنی بر انتقال سه جوان با اوضاع وخیم 
به واحد اورژانس، مأموران انتظامی جهت بررسی 

موضوع در محل حاضر شدند.   
بررسی ها نشان می داد که این سه جوان شب 
گذشته بعد از مصرف مشــروبات الكلی دچار 
مسمومیت شده و به پزشك مراجعه کرده اند و 

هر سه بعد از دیالیز در کما به سر می برند. 
 با وجود تالش پزشكان متأسفانه یك نوجوان 
17 ساله صبح روز سه شنبه  جان خود را از دست 
داد و دو تن دیگر نیز از سطح هوشیاری پایینی 
برخوردار بوده و در بیمارســتان تحت مراقبت 

ویژه هستند.   
فروشنده 42 ساله مشروبات الكلی دست ساز 
که سابقه دار است، توســط مأموران انتظامی 
دســتگیر شد.  ســرهنگ محمدرضا جعفری 
خیرخواه، معاون اجتماعی پلیس گیالن با اعالم 
این خبر گفت:   مصرف کنندگان مشروبات الكلی 
هفت نفر بوده اند که به جز نوجوان فوت شــده، 
بقیه از حال عمومی مساعدی برخوردار نیستند.   

 
ســرهنگ خیرخواه با هشــدار به خانواده ها 
در خصوص نظارت بیشــتر بــر فرزندان خود، 
نوجوانی را مرحله گذر از آسیب های اجتماعی 
دانســت و از خانواده ها خواســت بر عملكرد 
فرزندان خود نظارت بیشــتری داشته باشند و 
نســبت به رفتاری های مشكوك فرزندان خود 
بی تفاوت نباشند و ســعی کنند با ارتباط سالم 
و ســازنده و همراه با محبت بر رفتــار فرزندان 
خود کنترل مناسب تری داشته باشند. به گفته 
 وی، تحقیقات پلیس در خصــوص این پرونده

 ادامه دارد. 

زندگیدوبارهبااهدایعضو
اهداي عضو بیمار مرگ مغزی در مشــهد به 
چهار بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. اعضای 
بدن خاور فرنگی بیدختی 61 ساله پس از انجام 
مراحل تأییــد مرگ مغزی و رضایــت خانواده 
وی در بیمارستان منتصریه مشــهد اهدا شد. 
کلیه های این زن  به خانم 49 ساله ساکن قوچان 
و آقای 57 ساله ساکن تربت حیدریه به صورت 

رایگان اهدا و پیوند شد. 
کبد وی در بیمارســتان منتصریــه به آقای 
52 ساله ســاکن مشــهد اهدا و پیوند شد و به 
وی زندگی دوباره بخشــید. همچنین قسمتی 
از پوســت خاور فرنگی  به بخش ســوختگي 

بیمارستان امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.

سقوطمرگبارپلچوبیدرکلمبیا
 ایرنا| ســقوط پل هوایی چوبــی در دهكده

 » ال کارمن« از توابع اســتان »متــا« در مرکز 
کلمبیا 9 کشته و 22 مجروح بر جا گذاشت. 

در زمان ســقوط این پــل کــه دو دره را به 
 هم وصل می کنــد، 31 نفر روی پــل در حال

 تردد بودند.  
در میان کشته شدگان، چهار کودك ازجمله 
یك نــوزاد 18 ماهه که همراه مــادرش به دره 
ســقوط کرده اند، به چشــم می خورد. این در 
حالی است که وضع برخی  از مجروحانی که به 
بیمارستان منطقه انتقال یافته اند، بحرانی  است. 

صاحب این پل فرو ریخته ســه هزار پزو )یك 
دالر( از هر نفر می گرفت  و بــه آنها اجازه عبور 
می داد. گفته شده است که مقامات از صاحب این 
پل به دلیل رعایت نكردن قوانین شكایت کرده و 
یك پرونده علیه او تشكیل شده  اما به این دلیل 
که پروسه قضائی کند است، هنوز به پرونده این 

شخص رسیدگی نشده است. 
منابع دفاع از شهروندان نیز انتقاد دارند که در 
این منطقه که یكی  از مهم ترین اماکن گردشگری 
متا اســت، امكانات امدادی، ایمنی و آمبوالنس 

برای رسیدگی به چنین حوادثی  وجود ندارد. 

ذره بين

خارج از مرز

آژير

جنایتدرخانهشیشهای

شــهروند| راز جنایــت خانه شیشــه ای در 
ردیابی های پلیسی فاش شد.

سیزدهم دی ماه  بود که مســئوالن بیمارستان 
امام حسین)ع( مرگ مشــكوك مردی 35 ساله به 
نام جمشــید  را به ماموران کالنتری 128 تهران نو 
اعالم کردند. بررسی ها نشان می داد که این فرد بر اثر 
اصابت جسم سخت به ســرش  در یك درگیری در 

خیابان دماوند جان باخته است. 
کارآگاهان پلیس وقتی  به محل حادثه رفتند در 
همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که این محل 
خانه ای مجردی و استیجاری است که به مكانی برای 
تردد افراد سابقه دار و معتاد تبدیل و توسط فردی به 

نام »علی« اجاره شده است. 
با انتقال »علی« به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، وی در اظهاراتش عنوان داشــت که جنایت 
توسط یكی از دوســتان مقتول به نام  هادی انجام 
شده است.  »علی« به کارآگاهان گفت: جمشید   و  
هادی هر دو نفرشان برای مصرف موادمخدر به خانه 
من تردد داشتند؛ روز حادثه نیز به واسطه اختالفی که 
از قبل داشتند، با یكدیگر درگیری لفظی پیدا کرده 
بودند که ناگهان  هادی با اسلحه  کمری  همراهش، 
گلوله ای به سمت جمشید شلیك کرد و پس از آن نیز 

به سرعت از خانه متواری شد. 
در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با بررسی 
سوابق مقتول و قاتل اطالع پیدا کردند که هر دو نفر 
آنها از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت و موادمخدر 
هســتند که بارها دســتگیر و روانه زندان شده اند. 
بررسی ســوابق هادی نشــان داد که وی دارای 11 
سابقه دستگیری به اتهام ارتكاب جرایم مختلف است 
و آخرین بار در  سال 1394 دســتگیر و روانه زندان 
شده. او با تأمین قرار وثیقه در اوایل مهرماه 1395 از 

زندان آزاد شد. 
با شناسایی محل سكونت متهم پرونده در منطقه 
افســریه، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به این 
محل رفتند و اطالع پیدا کردند کــه هادی پس از 
ارتكاب جنایت، از محل ســكونتش متواری شده 
است. تحقیقات جهت دستگیری متهم در دستور 
کار کارآگاهان قرار داشــت تا  او در مخفیگاهش در 
منطقه فشافویه دستگیر شد. همزمان با دستگیری 
متهم، محل اختفای اســلحه نیــز در خانه یكی از 
دوستان متهم در شــهر جدید پردیس شناسایی 
و اسلحه کشف شــد. این مرد  نیز به اتهام نگهداری 
اسلحه غیرمجاز دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
شد.  هادی درباره انگیزه جنایت به کارآگاهان گفت: 
»یك روز برای مصرف شیشه به خانه علی رفته بودم. 
داخل خانه خوابیده بودم که جمشــید بدون اجازه 
من اقدام به برداشتن سوییچ پیكان وانتم کرد. او در 
ادامه با آن تصادف شــدیدی کرد. خسارت ناشی از 
تصادف به اندازه ای بود که امكان استفاده از خودرو 
وجود نداشت. جمشید ابتدا مدعی شد که خسارت 
خودرو را به صورت کامل پرداخــت خواهد کرد اما 
پس از پرداخت تنها یك میلیون و 500 هزار  تومان 
و گذشــت مدت کوتاهی از زمان تصــادف، عنوان 
داشت که حاضر به پرداخت خسارت خودرو نیست 
و همین موضوع زمینه آغاز درگیری ما دو نفر شد.« 
هادی درباره نحوه تهیه سالح نیز به کارآگاهان گفت: 
»زمانی که زندان بودم، یكــی از زندانیان هم بند به 
من گفته بود که اسلحه ای را نزد یكی از دوستانش 
در منطقه حصارك شهرستان کرج به امانت گذاشته 
است. چهار روز قبل از ارتكاب جنایت، اقدام به تهیه 
سالح کردم و تصمیم گرفتم تا به هر شكل ممكن 

پول خسارت خودرو را از جمشید بگیرم.« 
متهم در ادامه  به کارآگاهان گفت: »برای مصرف 
مواد به خانه علی رفته بودم که جمشــید نیز آن جا 
بود. اسلحه همراهم بود و جمشید و علی از آن اطالع 
نداشتند. پس از مصرف شیشه، بار دیگر درخواست 
پرداخت خسارت از سوی جمشید را مطرح کردم و 
او این بار با حالتی طلبكارانه عنوان داشت که پولی 
پرداخت نخواهد کرد و من نیز هیچ کاری نمی توانم 
انجام بدهم. ناگهان اســلحه را بیرون کشــیدم و 
گلوله ای به ســمت او شــلیك کردم.«   با توجه به 
اعتراف متهم به جنایت، وی با قرار قانونی جهت انجام 
تحقیقات تكمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت. 

شهروند| چند پوکه فشنگ، یك کلت کمری، 
8 جســد و 3 مظنون همه داشــته های پرونده 
قتل عام ایرانشهر اســت. پرونده ای مبهم از یك 
قتل عامل خانوادگی. جنایتی معماگونه که فقط 
جزییات کوتاهی از آن منتشر شده است. اعضای 
یك خانواده به طرز مشكوکی قتل عام شدند. یك 
مرد، دو زن و پنج کودك بی سروصدا درخواب به 
قتل رسیدند. هشت کشــته بدون هیچ شاهدی، 
حتی ساعت به قتل رسیدن آنها هنوز به درستی 
برای پلیس مشــخص نیســت. پرونده ای سر به 
مهر، که به طور اتفاقی توسط مأمور اداره بهداشت 
کشف شد. قتل عامی تكان دهنده در روستایی آرام 
و دورافتاده. جنایتی رازآلود در روســتای نصرآباد 
شهرستان ایرانشهر. هشت گلوله ای که با اسلحه 
کالش شلیك شده اما کسی صدای آن را نشنیده 
اســت. هیچ ردی هم از ضارب یا ضاربان به دست 
نیامده. انگیزه این کشــتار خانوادگی هم روشن 
نیست. دو روز از این جنایت خانوادگی می گذرد، 
اما داشته های پرونده هنوز هم به تعداد انگشتان 
یك دست نمی رســد. یك کلت کمری که با آن 
تیری شلیك نشــده، اما از کیف یكی از مقتوالن 
کشف شده اســت. همه چیز در هاله ای از شك و 

تردید است. 
این درحالی است که هنوز سه هفته از جنایت 
تكان دهنده فهرج نمی گذرد. حادثه ای که درآن 
داماد جوان 15نفر از اعضای خانواده همسرش را 
به رگبار بسته است. شهروز داماد کینه توز، 10نفر 
را به ضرب گلوله کشــت و 5 نفر دیگر را هم راهی 
بیمارستان کرد. او پس از ارتكاب به قتل عام خانواده 
همسرش به ایرانشهر گریخت، که توسط پلیس 

شناسایی و دستگیر شد.
جزییات 8 جنایت در ایرانشهر

حوالی ظهر دوشنبه مأمور تزریق واکسن اداره 
بهداشت، پلیس را درجریان وقوع جنایتی خونین 
در روستای نصرآباد ایرانشهر قرار می دهد. مأموران 
پلیس هم پــس از دریافت خبــر درمحل حادثه 
حاضر می شوند که با پیكر بی جان هشت مرد، زن 
و کودك روبه رو می شــوند. کارمند اداره بهداشت 
درتحقیقات اولیه به مأموران پلیس گفته: »متوجه 
بازبودن درِ این خانه شدم. پس از ورود به خانه با این 
اجساد مواجه شدم و بالفاصله موضوع را به پلیس 

اطالع دادم.«
کشف کلت کمری از کیف یکی از مقتوالن 
سردار حســین رحیمی رئیس پلیس استان 
سیستان وبلوچســتان بعد از وقــوع این قتل عام 
هولناك درتشــریح جزییات ایــن حادثه گفت:  
»ساعت 12 ظهر مأموران پلیس درتماس کارمند 
اداره بهداشت درجریان وقوع جنایتی خونین در 
روستای نصرآباد ایرانشهر قرار گرفتند. با حضور 
مأموران درمحل آنها با جســد خونین 5 کودك، 

دو زن و یك مرد روبه رو شــدند.« به گفته رئیس 
پلیس سیستان وبلوچستان همه کشته شدگان 
این حادثه به ضــرب گلوله به قتل رســیده اند، 
اما هیــچ  کدام ازهمســایه ها صدای شــلیك را 
نشنیده اند و به نظر می رسد قاتل یا قاتالن از صدا 
خفه کن اســتفاده کرده اند، یا جنایت درشب رخ 
داده است. او همچنین از کشف یك کلت  کمری 
درصحنه جرم خبــر داد و دراین باره گفت: »این 
کلت کمری درکیف خواهر مقتول کشــف شده 
است، اما مقتوالن با ســالح کالشینكف به قتل 
رســیده اند.« رئیس پلیس سیستان  وبلوچستان 
درباره سرنخ های به دست آمده ازاین پرونده مبهم 
هم فقط به این جمله بسنده کرد: »ردپایی از یك 
نفر دراین قتل کشف شده و تحقیقات دراین باره 

ادامه دارد.«
قتل عام خانواده عبدالغفور

ساعتی پس از وقع این حادثه هولناك سرهنگ 
دوســتعلی جلیلیان فرمانده انتظامی ایرانشهر 
جزییات بیشتری از قتل عام خانوادگی نصرآباد را 
فاش کرد: »از آنجایی که منازل روستاییان دارای 

دیوار نیست، مشاهده داخل خانه برای عابرپیاده به 
راحتی امكان پذیر است. به همین دلیل هم مأمور 
بهداشت محلی وقتی برای دادن قطره فلج اطفال 
به این روســتا مراجعه می کند، متوجه جنازه ها 
درمحل حادثه می شود.« سرهنگ جلیلیان درباره 
هویت مقتوالن هم گفت: »دراین حادثه صاحبخانه 
عبدالغفور دامنی همراه با همســر و دو فرزندش 
و خواهر و ســه خواهرزاده اش به قتل رسیده اند.« 
فرمانده انتظامی ایرانشــهر هم درباره انگیزه این 
کشتار هولناك اظهار بی اطالعی کرد، اما اختالفات 
خانوادگی در بروز این جنایت را یكی از احتماالتی 

عنوان کرد که توسط پلیس درحال بررسی است.
3 مظنون قتل عام خانوادگی در نصرآباد

اما آخرین جزییات این پرونده را خانی دادستان 
عمومی و انقالب ایرانشــهر اعالم کرده است: »3 
مظنون در ارتباط با این پرونده وجود دارد، اما هنوز 
دالیل قانع کننده ای مبنی بر این که قتل توسط آنها 
صوت گرفته باشد، به دست نیامده است. اتهام این 
سه نفر هنوز قطعی نیست و تحقیقات با جدیت 
ادامه دارد.« او ادامه داد: »دادســتانی و نهادهای 
مسئول با جدیت پیگیر هستند. تیمی از پلیس 
آگاهی مرکز اســتان سیستان وبلوچستان برای 
بررسی ابعاد و جزییات این جنایت به محل حادثه 
رفتند. پوکه های فشنگ های کشف شده درصحنه 
قتل برای بررســی و کارشناســی به آزمایشگاه 
تشــخیص جنایی پلیس آگاهی فرستاده شده تا 
چنانچه درصحنه درگیری مشابهی از آن استفاده 
شده باشــد، از آن طریق قاتل یا قاتالن شناسایی 
 شــوند. شــاید ازاین طریق جزییات این حادثه

 روشن  شود.«

کشتارخانوادهایدیگر
اینباردرایرانشهر
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شهروند| دختر جوانی که در یك درگیری خانوادگی ناپدری خود را به 
قتل رسانده بود، با گذشــت مادر مقتول روز تولدش از مجازات اعدام نجات 
یافت. مادر مقتول،  قاتل تنها پسرش را بخشید تا شاید خدا تنها دخترش را 

نیز از بیماری سرطان نجات دهد. 
11 آذر  سال گذشته مأموران کالنتری تهرانپارس در جریان وقوع مرگ 
مشــكوك یك مرد قرار گرفتند. آنها بالفاصله موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در این رابطه پرداختند. محل 
حادثه آپارتمانی در خیابان 178 تهرانپارس بود که مأموران به محض ورود 
به این آپارتمان با جسد مردی روبه رو شدند که با ضربات چاقو جان خود را از 
دست داده بود. دختر جوانی در محل حادثه بود که ادعا می کرد ناپدری اش با 
چاقو خودکشی کرده و جان باخته است. با این حال جسد به پزشكی قانونی 
منتقل شد و بررسی ها نشان داد که این مرد خودکشی نكرده و به قتل رسیده 

است. به همین دلیل دختر جوان به خاطر دروغ پردازی هایش دستگیر شد. 
او تحت بازجویی قرار گرفت و در تحقیقات به مأموران پلیس گفت: »من در 
خانه ام به تنهایی زندگی می کردم. خیلی وقت بود که نذر کرده بودم شله زرد 
بپزم. برای همین مادرم و همسر موقتش به نام احسان به خانه من آمدند تا من 
دست تنها نباشم. ناپدری ام در خانه با من دعوایش شد و به سمت من حمله 
کرد. می گفت من یك شیطان هستم. برای همین می خواست کتكم بزند. 
من هم چاقویی از آشپزخانه برداشــتم. می خواستم او را بترسانم؛ اما در این 
درگیری احسان چاقو را از من گرفت و ناگهان پایش لیز خورد. او به زمین افتاد 

و چاقو به بدنش خورد.«
در ادامه تحقیقات این دختر زمانی که در مقابل بازپرس دادسرا قرار گرفت، 
گفت: »ناپدری ام با من دعوا می کرد و می خواست که کتكم بزند، من هم برای 
ترساندن او چاقو را برداشتم؛ اما همه چیز در یك لحظه رخ داد. چاقو در این 

درگیری به او اصابت کرد و او هم جان باخت. اصال قصد کشتنش را نداشتم.«
به همین دلیل او روانه زندان شد و تحقیقات در این رابطه ادامه یافت تا اینكه 
درنهایت دختر جوان با اعتراف به قتل به مأموران گفت:   »ناپدری ام به سمت 
من حمله ور شده بود و من هم برای دفاع از خودم او را کشتم. قصدم قتل نبود 

اما برای دفاع مجبور به انجام این کار شدم.«
با اعترافات این دختر، پرونده پس از تكمیل تحقیقات برای رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 13 روز پیش این دختر 
پای میز محاکمه رفت. در ابتدای آن جلسه که به ریاست قاضی زالی برگزار 
شــد، مادر مقتول به هیأت قضائی گفت: »از تمام دنیا یك دختر و یك پسر 
داشتم که این دختر تنها پسرم را از من گرفت. دخترم هم بعد از مرگ برادرش 
به خاطر فشار روحی شدید، دچار بیماری سرطان شد. فردا هم اولین جلسه 
شیمی درمانی او انجام می شود. برای همین فعال نمی توانم تصمیمی مبنی بر 
شكایت یا گذشت بگیرم؛ چراکه نذر کرده ام اگر دخترم شفا پیدا کند، قاتل 
پسرم را ببخشم.« پس از صحبت های این زن، هیأت قضائی نیز 13 روز به او 
فرصت دادند تا بیشتر فكر کند و تصمیم نهایی را بگیرد. به همین دلیل جلسه 
به تعویق افتاد. تا اینكه صبح روز دوشنبه جلسه محاکمه این دختر برگزار 

شد. در ابتدای این جلسه مادر مقتول رضایت خود را اعالم کرد و گفت: »به 
 خاطر همان نذری که برای شفای دخترم کرده بودم، متهم را می بخشم.« 

در ادامه این جلسه دختر جوان در جایگاه ایستاد و به قضات دادگاه گفت: 
»تنها دو  سال داشتم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. پدرم 5 بار ازدواج کرد 
و به تازگی هم به بیماری سرطان مبتال شده است. با مادرم هم نمی توانستم 
زندگی کنم چون با او اختالفات زیادی داشتم. برای همین از خانواده ام جدا 
شدم و به تنهایی زندگی کردم. همیشه هم تنها بودم و هیچ پشتیبانی نداشتم 
تا این که روز حادثه مادرم و شوهرش به خانه من آمدند. شوهر مادرم با من 

درگیر شد و به سمت من حمله کرد. مادرم برای دفاع از من او را در اتاق زندانی 
کرد. اما از طریق بالكن وارد پذیرایی شد و باز هم به سمت من حمله کرد. من 
هم برای دفاع از خودم چاقویی را برداشتم و او را کشتم. ولی خیلی ترسیده 
بودم. حتی با اورژانس و پلیس هم خودم تماس گرفتم. نمی خواستم او کشته 
شود.« این دختر در ادامه صحبت هایش گفت: »امروز روز تولدم است. برای 
همین از مادر مقتول می خواهم مرا ببخشد و حاللم کند. او در این روز تولدی 

دوباره به من هدیه داد و می خواهم بداند که قصد کشتن پسرش را نداشتم.«
در ادامه وکیل متهم نیــز در این رابطه گفــت: »در حال حاضر با کمك 
خیرین بخشی از پول دیه جور شده و در حال جور کردن بقیه پول هستیم که 

امیدواریم این بخش از پول دیه نیز تأمین شود.« 
 در پایان نیز هیأت قضائی وارد شــور شــدند تا رأی خــود را در این باره

 صادر کنند. 

 دختر جوان که ناپدری خود را کشته بود
 با رضایت مادر مقتول از اعدام نجات یافت

 تولدی دوباره
  در روز تولد
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