حوادث

پنجشنبه اول خرداد 1399
 27رمضان.1441شماره 20385
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پشتپردهماجرایزندهشدن
زن خرم آبادی

جسددرپزشکیقانونینفس
میکشید!
ماجرای زنده بودن زنی که تصور میشد فوت کرده
استدرپزشکیقانونیمشخصشد.معاوندرمان
علومپزشکیلرستانگفت:اینخانمدرهیچکداماز
سردخانههایاستاننگهدارینمیشده وبالفاصله
پس از حضور در پزشکی قانونی زنــده بــودن وی
مشخص میشود.به گزارش رکنا ،عباس پزشکی
دربارهموضوعزندهشدنزنخرمآبادی،اظهارکرد:
براساسبررسیهایصورتگرفتهاینخانمدرهیچ
کدامازمراکزدرمانیاستانبسترینبودهاست.
وی با بیان جزئیات ایــن موضوع افـــزود :فردی
همراه با مدارک شناسایی و برخی مدارک مربوط
به بیمار خود برای دریافت مجوز دفن یک خانم به
پزشکیقانونیاستانمراجعهمیکندکهباتوجهبه
نقص مدارک پزشکی و عدم وجود جسد در محل،
مسئوالن پزشکی قانونی برای صدور مجوز دفن
از او میخواهند که جسد را همراه خود به پزشکی
قانونی بیاورد.معاون درمان علوم پزشکی لرستان
خاطرنشان کرد :این فرد صبح روز بعد به همراه
جسد به پزشکی قانونی مراجعه میکند که پس از
بررسیهای صورت گرفته توسط پزشکی قانونی
مشخص میشود که او دارای عالیم حیاتی است
و اصــا فــوت نکرده است.پزشکی تصریح کرد:
بالفاصلهپسازاقداماتیکهتیمپزشکیبیمارستان
شهید مدنی روی این فرد انجام داد او هم اکنون
در شرایط پایداری قرار دارد.وی در پایان با تکذیب
حضور  ۱۸ساعته فرد مذکور در سردخانه اظهار
کرد :خبر اولیه که در این زمینه منتشر شد اشتباه
بودوبراساساعالمپزشکیقانونیبهعنوانمرجع
رسمیدراینزمینه،اینخانمشبقبلازاینرخداد
درمراکزدرمانی یاسردخانهحضورنداشتهاست.

کشفجسدشناگربروجردی
پس از 8روز

غیرمحسوسمحلهایاحتمالیارتکابجرمرازیرنظرداشتند
به گشت زنی در بولوار وکیل آباد ادامه دادند تا این که زورگیران
را سوار بر موتورسیکلت شناسایی کردند .دزدان مخوف با دیدن
نیروهای پلیس بالفاصله موتورسیکلت خود را در خیابان رها
کردند و با پای پیاده به درون ایستگاه قطار شهری گریختند تا راه
گریزیپیداکنندامادرهمینحالنیروهایانتظامیباقرارگرفتن
درورودیوخروجیهایایستگاهقطارشهریوپسازیکتعقیب
و گریز طوالنی آن ها را به دام انداختند .در بازرسی بدنی از سه
متهمدستگیرشدهدودستگاهگوشیتلفنهمراهسرقتیودو
تیغهکاردنامتعارفکشفوضبطشد.متهمانبهزورگیری
که ابتدا هر گونه ارتکاب جرمی را انکار می کردندپس از
شناساییتوسطمالباختگانبهناچارجرایمخودراپذیرفتند
وبهگوشیقاپیاقرارکردند.تحقیقاتازمتهمانباندباصدور
دستوراتمحرمانهایازسویقاضیدکتراسماعیلرحمانی
(معاوندادستانمشهد)ادامهدارد.

صدور حکم اعدام از طریق «زوم »
م ــردی مالزیایی در دادگــاهــی در سنگاپور
ک ــه از طــریــق اپــلــیــکــیــشــن زوم بـــرگـــزار شد
به اعــدام محکوم شــد .به گــزارش بی بیسی
ایـــن نخستین بـــار در ســنــگــاپــور اســـت که
متهمی از راه دور به اعــدام محکوم میشود.
پونیتان جــنــاســان ۳۷،ساله بــه اتــهــام قاچاق
هروئین در ســال ۲۰۱۱مــحــاکــمــه میشود.
او خود را بیگناه میداند و خواهان تجدیدنظر
شده است.

افسوس تلخ!

42ثانیهمرگبار!

متهمانپروندهسقوطهواپیمایتهران–یاسوجدردادگاه
نظراتکارشناسیراردوعمدهتقصیررامتوجهخلبانکردند
دادگــــــاه رســیــدگــی بـــه پـــرونـــده ســقــوط
هواپیمای تهران  -یاسوج روز گذشته با
حضور تمامی متهمان و تعدادی از خانواده
جــانبــاخــتــگــان ایـــن ســانــحــه ،در حالی
برگزارشد که بیشتر متهمان نظرات کمیته
کارشناسی درباره علل این حادثه را رد و بر
نقش اصلی خلبان در 42ثانیه پایانی پرواز در
بروز این سانحه تاکید کردند.
 29بهمن ســال  96یک فروند هواپیمای
 ATR72-212شرکت هواپیمایی آسمان
در مسیر تــهــران-یــاســوج بــا رشتهکوه دنا
برخورد کرد و همه  66مسافر و خدمه آن
کشته شدند.پس از بررسی های به عمل آمده
از سوی مجلس شورای اسالمی و کمیسیون
اصــل  90گــزارش کمیسیون حاکی از آن
بود که زنجیرهای از تخلفات شرکت آسمان
 ،ســازمــان هواپیمایی کــشــوری و شرکت
فرودگاهها باعث بروز این سانحه شده و سهم
کرویپروازیدربروزسانحهناچیزبودهاست.
با توجه به بررسیهای کمیسیون اصل 90
مجلس ،علت اصلی بروز سانحه هواپیمای
 ATRشرکت آســمــان در اطـــراف یاسوج،
پدیده یـخزدگــی هواپیما بــوده که بهدلیل
عدم انجام امریه صالحیت پروازی بهشماره
 AD 2009-0170و در نتیجه عدم تجهیز
هواپیمابهسامانهتشخیصیخزدگیمبتنیبر
پایش کارایی ( ،)APMکروی پروازی بهموقع
از بروز یخزدگی مطلع نشده و هشداری به آن
ها داده نشده است .اما در جلسه دیــروز که
به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه ۱۰۵۷
مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد
مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاهها و ناوبری
هواییایرانبابیاناینکهادعایکارشناسان

در گزارش مبتنی بر هیچ استداللی نیست
افــزود :هواپیمای سانحه دیــده به فرودگاه
یاسوج نرسیده و هواپیما در مسیر اصفهان -
یاسوج به کوه برخورد کرده است.

به گزارش ایسنا ،قاضی عالیشاه بیان کرد:
باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرواز
انجامشود.چرانظارتبرعملکردهواشناسی
از سوی شرکت فرودگاهها وجود ندارد؟متهم
گفت :متصدی هواشناسی یاسوج در روز
سانحه اظهاراتی را به کارشناسان بیان کرده
که با مستندات در تعارض است.
وی افــزود:بــر اســاس اطــاعــات موجود در
شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه
یاسوج مـیشــود ،تنها در شرایطی که اگر
موتورش از بین برود یا شرایط فشار داخلی
کابین افت کند ،میتواند ارتفاع آن را از ١٥
هزار پا پایین بیاورد.این هواپیما در ٢٥مایلی
فرودگاه به ارتفاع زیر  ١٧هزار پا میآید در
حالی که اصال شرایط غیرنرمالی نداشته
اســت و هواپیما تا ارتفاع  ١٤هــزار پایی با
اختیار خلبان پایین آمده اســت.وی یادآور
شد :بر اساس اطالعات ،هواپیما در  ٤٢ثانیه
منتهی به برخورد با کوه ،دچار شرایطی شده

اعترافزوجسارقبه ۱۳فقرهسرقت
سیمهایبرقفشارقوی
جسدشناگربروجردیکههشتروزپیشغرقشده
بودازسددهکردبیرونکشیدهشد.بهگزارشرکنا،
مدیر روابط عمومی و ارتباطات شهرداری بروجرد
گفت :جسد شناگر بروجردی پس از هشت روز
جستوجوازسددهکردبیرونکشیدهشد.عباس
مالیری روز چهارشنبه افزود :هفته گذشته «گودرز
محسنی» ۵۰سالهدرسددهکردبروجردغرقشد
و پس از اطالع ،غواصان برای بیرون کشیدن جسد
غرقشدهواردعملشدند.
ویاظهارکرد:ازهمانساعاتنخستغرقشدن،
غواصان اقدامات الزم را انجام دادند ولی متاسفانه
موفق به پیدا کردن جسد نشدند که در این مدت از
نیروهای غواص شهرهای اطراف نیز کمک گرفته
شد.مالیری گفت :با تالش های فراوان تیم های
امــدادی سرانجام صبح دیــروز چهارشنبه جسد
غرق شده از سد دهکرد پیدا شد.وی خاطرنشان
کرد :گودرز محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی بروجرد در رشته شیمی و از شناگران
شهرستان بروجرد بود که هفته گذشته در سد
دهکرد بروجرد غرق شد.

عکساخت

چهار دزد در کشور مصر با استفاده از ماسک محمد
صــاح به دنبال سرقت از فروشگاهی بودند که
دستگیرشدند.بهگزارشهمشهریآنالیناینافراد
باماسکمحمدصالحستارهمحبوبلیورپولوتیم
ملی مصر وارد فروشگاهی در قاهره شده بودند که
در نهایت موفق به سرقت نشدند و توسط پلیس این
شهردستگیرشدند.

سجادپور -سه موتورسوار که با استفاده از سالح سرد ،دست به
زورگیریوگوشیقاپیمیزدندپسازیکتعقیبوگریزطوالنی
درایستگاهقطارشهریمشهددستگیرشدند.
بهگزارشخراسان،بهدنبالوقوعچندینفقرهزورگیریوگوشی
قاپی در بولوار وکیل آباد مشهد ،معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی،دستوراتویژهایرابرایشناساییودستگیریزورگیران
صادر کرد .بنابراین گروه ویژه ای از نیروهای تجسس کالنتری
شهرکناجایمشهدبهسرپرستیرئیسکالنتریواردعملشدند
وبهتحقیقدراینبارهپرداختند.تجزیهوتحلیلهایکارشناسی
و رصدهای اطالعاتی پلیسی ،نشان می داد اعضای این باند با
استفادهازیکدستگاهموتورسیکلتهوندایآبیرنگودرساعات
اولیهشبدستبهگوشیقاپیمیزنندایندرحالیبودکهبرخی
از شاکیان نیز به کاردهای مخوفی اشاره کردند که زورگیران در
ارتکابجرمبههمراهداشتند.
گزارش خراسان حاکی است ،نیروهای تجسس که به صورت

در امتداد تاریکی
صاصیازخراسان

دستگیریباندسرقت
«محمدصالح»درمصر

دستگیریزورگیراندرایستگاهقطارشهری

توکلی -زوج سارق هنگام سرقت سیم های برق فشار قوی در چنگ ماموران
گرفتارشدند .فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت :در پی وقوع چندین فقره
سرقت سیم برق فشار قوی در شهر کرمان ،دستگیری سارق یا سارقان به صورت
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت .سرهنگ«محمدرضا فداء» افزود :ماموران
انتظامی کالنتری ۱۵شهر کرمان هنگام گشت زنی های هدفمند و شبانه موفق
شدند دوسارقرادرحینسرقتشناساییودستگیرکنند.
این مقام انتظامی بیان کرد :سارقان که زن و شوهر بودند در بازجویی های
تخصصی ماموران با توجه به شواهد و مدارک موجود چاره ای جز بیان حقیقت
نداشتندوبه۱۳فقرهسرقتسیمهایبرقفشارقویدرشهرکرماناعترافکردند.

باندسارقانمسلحغیربومی متالشیشد
کرمانی  -در عملیات ویژه ماموران پلیس سیرجان باند سارقان مسلح غیر بومی
متالشیشد.بهگزارشخبرنگارما،درپی گزارشسرقتهای مسلحانهوزورگیری
در شهرستان سیرجان  ،موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت .
مامورانانتظامیباشگردهایالزماقدامبهشناساییاینباندکردند.
بنابراینگزارش،سارقان بادیدهبانیازعابربانکهایاطالفروشیهاطعمههای
خودراشناساییودرصورتموقعیتمناسب،آنانراباترفند خاصیداخلخودرو
سوار می کردند و حتی با سالح سرد یاگرم به شهر می بردند و در مسیر مشخص با
همدستانخودبا سرقتاموال یاخودرویآنان نیاتشومخودرااجرامیکردند.
فرماندهانتظامیسیرجانبابیاناینکه اینسارقانپسازاطالعازشکایتهای
مردمی و احتمال این که در دام پلیس گرفتار شوند به شهرستان های همجوار
متواریمیشدند،افزود:سرانجام پسازهماهنگیبامقام قضایییکیازمتهمان
دراستانهرمزگاندستگیرشدودو نفردیگرنیزتوسط متهم معرفیشدندکهپس
ازشناسایی،بهدامپلیسافتادند.
سرهنگ ایران نژاد با اشاره به این که متهمان در بازجویی های پلیسی تاکنون به
پنج فقرهسرقتدرسیرجانویکفقرهدربندرعباس اعترافکردند،خاطرنشان
کرد  :اموال مسروقه به مال باختگان تحویل داده شد و متهمان پس از تشکیل
پروندهمقدماتیجهتسیرمراحلقانونیتحویلمراجعقضاییشدند.اینمسئول
انتظامی یادآورشد :از سارقان یک قبضه کلت کمری با فشنگ و همچنین سالح
سرد کشفشد.
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عــادت داشته به ایــن گونه پــرواز ،یعنی از
 ١٠٠تا پرواز ١٠پرواز را به این صورت انجام
میداد.گفتنی است در این میان شکات
اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر
از گناه است و اگر میدانستید خلبان این
اشتباهات را انجام میداد چرا به وی اجازه
پرواز میدادید.
در ادامــه شادفر وکیل چند تن از متهمان
گــفــت:چــرا در گـــزارش اخــیــر ،تقصیر ۱۰
درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در
گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا
دارم که ایــن موضوع بررسی شــود .پس از
دفاعیات دو متهم دیگر وکیل دفتر حقوقی
شرکت هواپیمایی آسمان در جایگاه قرار
گرفت و تاکید کرد  :متاسفانه به خطاهای
خلبان توجه نشده اســت و ایــن موضوع در
نتیجهگیرینهاییلحاظنشد.شرفینماینده
سازمان هواپیمایی کشوری نیز ادعا کرد :
اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه
دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنار شده
سازمان هواپیمایی کشوری بودند و برخی
دیگر اصال تحصیالت مرتبط با این موضوع
را نداشتند.
قاضی عالیشاه با اعالم ختم جلسه دادگاه
گفت :در جلسه بعد کارشناسان دعــوت
میشوند تا به صــورت تخصصی به موضوع
پرداخته شود.

که بغرنج بــوده اســت و تا قبل از آن شرایط
نامناسبی نداشته است و کاهش ارتفاع به
زیر  15هزار پا و همچنین تاخیر  4دقیقه ای
در تغییر ارتفاع هواپیما از خطاهای خلبان
بوده است .
در ادامـــه قــاضــی خــطــاب بــه یکی دیــگــر از
متهمان،بعدازتفهیماتهامبهویازاوخواست
توضیحات خود را بیان کند.
این متهم درباره عدم تامین نیروهای انسانی
گفت :حــوزه فــرودگــاهــی هیچ تاثیری در
سانحه نداشته و مهم ترین نقش بر عهده
مدیر فرودگاه است ۴۵ .میلیارد تومان برای
ارتقایاستانداردسازیفرودگاهیاسوجهزینه
کردیم.قاضی عالیشاه بیان کرد :نمیتوانید
بگوییدکهاقداماتهواشناسیمرتبطبهشما
نیست.وی این نظر را که برج مراقبت دارای
ازدحام بوده و مکالمات غیر حرفه ای انجام
شده نیز رد کرد .
قاضی عالیشاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام
به رئیس سازمان هواپیمایی کشور از وی
خواست تا اظهارات خود را بیان کند.
این متهم گفت :ما نظارتهای خودمان را
بر اساس آن چه باید اتفاق میافتاد انجام
دادیــم و کوتاهی نکردیم.وی ادامــه داد:
خلبان ،کامال نسبت به دیــد خــود آگاهی
داشته و تمام اطــاعــات هواشناسی نیز
درست بوده است ،از سوی دیگر این خلبان

بازداشتگندهالتمسلح اینستاگرامی درچالوس
شرور مسلح که در فضای مجازی با کری خوانی با تفنگ
شکاریقدرتنماییکردهبوددرچالوسدستگیرشد   .
به گــزارش رکنا ،سرهنگ سعید راستی  ،رئیس مرکز
عملیاتپلیسامنیتعمومیپایتختگفت:دررصدهای
فضایمجازیمشخصشد،درهفتهگذشتهفردیساکن
تهران با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اینستاگرام در
صدد کری خوانی با جمعی از سکنه شهر ورامین با سالح
شکاریوقدرتنماییوایجادناهنجاریدرفضایمجازی
بود که بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران مرکز
عملیاتپلیسامنیتعمومیقرارگرفت.
ویبیانکرد:تحقیقاتپلیسینشانازاینداشت،انتشار
این ویدئوبازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته به
نحوی که تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده است.
این مقام انتظامی با اشاره به این که در تحقیقات پلیسی
مشخص شد که متهم سابقه دار بوده و تا کنون پنج فقره
سابقه کیفری با عناوین مجرمانه سرقت و شرارت دارد،

گفت :در بررسی های تکمیلی مشخص شد که متهم پس
ازانتشارویدئومخفیگاهشراتغییردادهاست.
▪دستگیریشرورسابقهداردرچالوس

سرهنگ راستی تصریح کرد :در ادامه تحقیقات پلیسی
مخفیگاه وی در یک باغ رستوران در حوالی جاده چالوس
شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی
منعکس شد.رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
افزود :با دستگیری متهم در مخفیگاه وی تعدادی سالح
سردوگرمکشفشدوویدرهمانتحقیقاتاولیهبهجرم
ارتکابیاعترافکرد.اینمقامانتظامیگفت:متهمپساز
انتقالبهپلیسامنیتانگیزهخودراانتقامجوییازجمعی
از افراد شهر ورامین در فضای مجازی اعالم کرد.به گفته
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
متهمبادستورقضاییبرایکشفزوایایپنهانپروندهدر
اختیارپلیسامنیتعمومیپایتختقراردارد.

د
ستگیریکبابفروشگوشتخوکدرتهران
در سی و پنجمین طرح رعد که توسط پلیس تهران برگزار
شد فردی به دام افتاد که در تهران کباب با گوشت خوک به
مردم می فروخت.به گزارش رکنا ،سرهنگ مرادی درباره
این متهم میگوید :با گوشت خوک کباب میزدند ،سیخی
 28هزار تومان.کبابیشان در شریعتی بود.کبابشان به
عنوان کباب شکاری معروف بود .یک نفر گوشت را از ایروان
برای شان تهیه می کرد 66 .سیخ در کبابی موجود بود و فعال
یک نفر را دستگیر کرده ایم.میپرسم خریداران میدانستند
که گوشت خوک است؟ سرهنگ مرادی میگوید :نمیدانم.
شاید .اما خب وقتی به عنوان کباب شکاری معروف بود حتم ًا
مشتریهایشان هم خبر داشتند.

دختران جوان باید بدانند که ازدواج مهم ترین
و سرنوشت سازترین تصمیم زندگی آنان است
و اگر خدای ناکرده تصمیم اشتباهی بگیرند،
بقیه زندگی آن ها به چینی شکسته ای می ماند
که حتی ماهرترین «بندزنان» نیز نمی توانند
تکه های آن را به یکدیگر متصل کنند .از سوی
دیگر نیز پدر و مادر باید ریزبینانه درباره موقعیت
های اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
طرف مقابل تحقیق کنند تا در آینده ،زندگی
افراد زیادی تحت تاثیر یک تصمیم نسنجیده
و عجوالنه قــرار نگیرد که گاهی آسیب های
وحشتناک مانند مرگ عزیزان شان را به دنبال
خواهد داشت ،چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات پیرمرد 65سالهای
بـــود کــه اشـــک ریــــزان پــشــت در اتــــاق عمل
بیمارستان منتظر خبری آرامـــش بخش از
دختر 28ساله اش بود .او که از شدت نگرانی و
اضطراب مدام چشم به در شیشه ای سالن اتاق
عمل دوخته بود ،به محض خروج پزشک معالج
از اتاق عمل ،هراسان به سوی او دوید و درباره
وضعیت جسمانی دخترش سوال کرد .پزشک
باتجربه که نمی خواست او را ناامید کند ،گفت:
هنوز همکارانم برای نجات جان دخترتان تالش
می کنند .شکستگی های زیادی در اندام های
مختلف بدنش ایجاد شده است اما فقط توکل
کنید!
پیرمرد که آرام آرام متوجه می شد امیدی به
بهبودی دخــتــرش نیست ،بــه افسر تجسس
کالنتری شهرک ناجای مشهد درباره چگونگی
حادثه گفت :یک تصمیم اشتباه هنگام ازدواج
دخترم ،من و خانواده ام را به روز سیاه نشاند،
چرا که وقتی «سپهر» به خواستگاری دخترم
آمد ،بدون هیچ گونه تحقیقی به ازدواج آن ها
رضایت دادم .دخترم از مدتی قبل با او آشنا
شده و معتقد بود جوان برازنده ای است .من هم
که اصرار دخترم را دیدم ،دیگر به هیجانات و
احساسات دوران جوانی تنها دخترم فکر نکردم
و حتی به خودم اجازه ندادم از چند نفر درباره
وضعیت اخالقی و اجتماعی داماد آینده ام سوال
کنم .فقط به حرف های دخترم بسنده کردم .در
حالی که یک عشق خیابانی چشمان او را کور
کرده بود و چیزی جز خوبی و محبت و عشق در
چشمان سپهر نمی دید.
خالصه« ،نگین» و «سپهر» با یکدیگر ازدواج
کردند و من با دنیایی از امید و آرزو ،دخترم را
به خانه بخت فرستادم اما طولی نکشید که ورق
برگشت و زندگی او در مسیر بدبختی و فالکت
قرار گرفت.
«سپهر» که تاآن روز مدعی بود یک تاجر بازار است
و کار و کاسبی خوبی دارد ،از بیکاری خانهنشین
شد و به دنبال رفیق بازی رفت .اگرچه دخترم
سعی می کــرد مشکالت زندگی اش را از من
ومادرش پنهان کند اما چهره غمگین و رفتارهای
نامتعارف او ،راز درونش را فاش کرد.
باالخره ،همسرم آن قدر کنار «نگین» نشست و
زیرکانه از هر دری سخن گفت تا این که «نگین»
هم عقده اش را گشود و با مــادرش به درد دل
پرداخت .او می گفت دربــاره «سپهر» اشتباه
کرده و فریب خورده است .او نه تنها شاگرد یک
بنگاه معامالتی بود بلکه مسئولیتی را در زندگی
احساس نمی کرد و به خاطر رفیق بازی هایش به
بیماری بدبینی نیز دچار شده بود و ...
خالصه ،زمانی ماجراهای تلخ زندگی دخترم
را فهمیدم که او به خاطر سوءظن ها و اختالفات
شدید با همسرش دچار تالمات روحی شده بود.
این رفتارها و ناسازگاری ها به جایی کشید که
دیگر دخترم حاضر به ادامه زندگی با «سپهر»
نبود و در نهایت ،سال گذشته بعد از کشمکش
های طوالنی و شکایت های مختلف ،از یکدیگر
جدا شدند و دخترم با کوله باری از غم و اندوه
به خانه ما بازگشت اما این ازدواج اشتباه تاثیر
بدی بر روح و روان دخترم گذاشت ،به طوری
که افسردگی او را شدت بخشید .از آن روز به
بعد« ،نگین» شاد و خنده رو ،به زنی گوشه گیر
و ب ـیروح تبدیل شده بود و احساس می کرد
بیهوده زندگی می کند! با همین افکار احمقانه
حدود دو ماه قبل با خوردن مقداری قرص دست
به خودکشی زد که بالفاصله با دیدن رنگ چهره
دخترم پی به ماجرا بردیم و من او را بی درنگ
به بیمارستان امام رضا(ع) رساندم که با تالش
کادر درمانی از مرگ نجات یافت اما این بار در
حالی که ما درون پذیرایی برای صرف شام آماده
می شدیم ،او خودش را از پنجره اتاقش بیرون
انداخت که با سر و صدای همسایگان و تماس
آن ها نیروهای اورژانس رسیدند و دخترم را به
بیمارستان آوردند که ...
شــایــان ذکــر اســـت ،در همین حــال یکی از
پرستاران خبر درگذشت دختر پیرمرد را داد
واو بهت زده فقط اشک ریخت که ای کاش ...
تحقیقات گروه تجسس به فرماندهی سرهنگ
فیاضی (رئیس کالنتری شهرک ناجا) در اجرای
دستورات محرمانه قاضی احمدی نژاد درباره
این حادثه تلخ ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

خراسان رضوی

