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جزئیات شناسایی هویت قربانیان
هواپیمای اوکراینی
اخبــــار

گروه حوادث /معاون پزشــکی و آزمایشگاهی سازمان
پزشــکی قانونی کشــور جزئیاتــی از فرآیند شناســایی و
تشخیص هویت قربانیان هواپیمای اوکراینی را تشریح

کرد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،دکتر مسعود قادی پاشا درباره فرآیند
شناسایی و تشــخیص هویت  176قربانی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت:
بعــد از ســقوط ایــن هواپیما کارشناســان پزشــکی قانونی اســتان تهران به
حالــت آمادهبــاش درآمدنــد و چند گــروه از آنان به محل ســقوط هواپیما
نیز اعزام شــدند ،ســاعاتی بعد از حادثه بود که پیکــر جانباختگان به مرکز
آزمایشــگاهی پزشــکی قانونی اســتان تهران منتقل شــد و همزمــان دو کار
از ســوی عوامل پزشــکی قانونی آغاز شــد ،یکــی تطبیق نمونههــا و اجزای
اجساد و دیگری تشخیص هویت قربانیان.
وی با اشاره به فراخوان خانواده قربانیان این سانحه خاطرنشان کرد :برای
شناســایی و تشــخیص هویــت از خانواده قربانیــان دعوت و اقــدام به اخذ
نمونه ژنتیک از آنان شــد ،همچنین خانواده تعدادی دیگر از قربانیان نیز
در خــارج از کشــور بودند که با همکاری ســفارتخانهها نمونههای ژنتیک از
آنان نیز اخذ شده و بهکشور ارسال شد و ما توانستیم در عرض کمتر از یک
هفته هویت تمامی اجســاد را شناســایی کرده و آنان را به خانوادههایشــان
تحویل دهیم.
قــادی پاشــا دربــاره نحــوه همــکاری کشــورهای خارجــی در ارســال نمونه
ژنتیک نیز گفت :این کشــورها و همینطور ســفارتخانه با هماهنگی وزارت
امورخارجــه همــکاری خوبــی بــا مــا داشــتند و مشــکلی در ایــن خصوص
نداشــتیم .با توجه به شــدت آســیبها و انجام معاینات متعدد ظاهری و
ژنتیکی روی اجســاد که تماماً از ســوی کارشناســان و متخصصان پزشــکی
قانونی اســتان تهران انجام شــده ،شناســایی و تشــخیص هویت در عرض
یــک هفتــه و آنهــم بــدون کمـــترین خطا و اشــتباه یــک رکورد محســوب
میشود ،ضمن اینکه بسیاری از اجساد تا دو سهروز بعد از حادثه شناسایی
شدند.
وی در مــورد اینکــه آیا امکان تشــخیص هویت از طریق همســر وجود دارد
یــا خیــر گفــت:چنین امکانــی وجود نــدارد ،چرا کــه ژن زن و شــوهر با هم
متفاوت اســت ،اما اگر فرزندی داشــته باشــند از این طریق میتوان نســب
بــه شناســایی اقــدام کرد .عمــده نمونههــای مــا از والدین ،خواهــر و برادر
اخذ شــد .قادیپاشــا اســتانداردهای اجرا شــده در فرآیند تشخیص هویت
جانباختــگان هواپیمــای اوکراینــی را یکــی از باالتریــن روشها برشــمرد و
گفت :اقدام ســازمان پزشکی قانونی و روشی که به کار گرفت حتی باالتر از
بسیاری از کشورهای اروپایی بود.

راننده مظنون حین فرار با شلیک پلیس
کشته شد

گروه حوادث  /راننده خودرو مظنون در حال فرار بهعلت بیتوجهی بهدستور
ایست و تیراندازی هوایی پلیس با شلیک گلوله کشته شد.
ســرهنگ جهانبخش معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان بوشهر
گفت :ساعت  2بامداد روز جمعه مأموران انتظامی پاسگاه روستای نظرآقا
از توابع شهرســتان دشتستان هنگام گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی به
یک دســتگاه خودرو ســواری پراید فاقد پالک مظنون شــدند که سرنشــینان
آن بــه محض رؤیت عوامــل انتظامی اقدام به فرار کردنــد .مأموران پلیس
بالفاصلــه به تعقیب این خــودرو پرداختند که سرنشــینان آن با بیاعتنایی
بهدســتور ایست پلیس و به قصد فرار از دســت مأموران بهمسیر خود ادامه
دادنــد .پــسازآن مأموران پلیس بــا رعایت اصول تیراندازی ابتــدا اقدام به
شــلیک هوایــی کردند کــه راننده خودرو به دســتور پلیس توجهــی نکرد و به
مسیر خود ادامه داد و مأموران با تیراندازی به سمت الستیک خودرو قصد
داشــتند آن را متوقــف کننــد اما تیرها با برخــورد به بدنه خودرو بــه راننده و
سرنشــین آن خورد و راننده براثر شدت جراحت در صحنه حادثه فوت کرد
و سرنشــین آن توســط عوامــل امدادی برای مــداوا به یکــی از مراکز درمانی
منتقل شد .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر با تسلیت به
خانواده فرد جان باخته دراین حادثه تأکید کرد :این موضوع توســط پلیس
دردست بررسی است.

دعوای خانوادگی در مراسم عروسی با  5مصدوم

گروه حوادث  /در پی درگیری در یک مراسم عروسی میان خانوادههای عروس و
داماد در گتوند خوزستان  5نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
عبدالرضا احســانی نیــا فرماندار گتوند درایــن باره گفت :درایــن درگیری که روز
گذشته رخ داد نیروی انتظامی برای متفرق کردن افراد اقدام به تیراندازی هوایی
کرد و عوامل درگیری دستگیر و بازداشت شدند.
وی در ادامه افزود :این افراد با چوب و سنگ با هم درگیر شده بودند و برای ادامه
مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.
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گروه حــوادث – مرجــان همایونی/
معلــم بازنشســتهای کــه از رفتارهــای
پســر معتادش به ســتوه آمــده بود در
اقدامی جنونآمیز او را به قتل رســاند
و در همــان صحنــه جــرم بــه جرمش
اعتراف کرد.
گــزارش ایــن قتــل ســاعت 2:40
بامــداد دیــروز  19بهمن مــاه از طریق
تمــاس پســر جوانی با پلیــس گزارش
شــد و پــس از آن مأمــوران کالنتــری
 160خزانــه بــرای صحــت گــزارش
اعالم شــده به محل قتل اعزام شدند
و بــا حضــور در محــل مشــخص شــد
کــه جوانــی در داخــل خــودروی پراید
با طنــاب خفه شــده اســت و در ادامه
موضــوع بــه بازپــرس کشــیک قتــل
پایتخت اعالم شد.
در ادامه تحقیقات بازپرس جنایی
و تیــم بررســی صحنــه جــرم در محل

حاضر شدند و تحقیقات نشان میداد
که پدر مقتول پســرش را کشته است و
به دستور بازپرس جنایی مرد  60ساله
بازداشــت شــد .او در همــان صحنــه
جنایــت به قتل پســرش اعتراف کرد و
اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
ëëگفتوگو با متهم
آیــا میدانی کــه مرتکــب قتل عمد
شدهای؟
مــن قتــل عمــد را قبــول نــدارم.
نمیخواستم او را بهقتل برسانم .زمانی
میگوینــد قتل عمــد که با نقشــه قبلی
باشــد .ولــی مــن ناخواســته او را بهقتل
رساندم .وگرنه آدم جگر گوشهاش را که
نمیکشد .من معلم بازنشسته هستم
و با زحمت بچه هایم را بزرگ کردهام.
چرا دست به این کار زدی؟
 20ســال با او ساختم .پسرم اعتیاد
شدید به مواد مخدر داشت و عالوه بر

صندلــی عقــب بنشــینم و خــودش
روی صندلــی جلو نشســت .مدام با پا
بــه شیشــه و فرمــان میزد و با مشــت
هــم بهصــورت آرمین حملــه میکرد
و در آخــر هــم طنابی را بــه دور گردن
برادرش انداخت.
پس از آن شما چکار کردید؟
یک لحظه عصبانی شــدم و طناب
را گرفتــم و دور گردنــش انداختــم که
آرش بههمــراه صندلــی به عقب آمد
و خوابید روی صندلی عقب ماشــین،
قــدری طنــاب را فشــار دادم کــه یــک
دفعــه آرمین گفت بابا چیکار میکنی
او را کشتی! آرش بهخاطر قرصهایی
کــه میخورد خیلی ضعیف شــده بود
در آن لحظــه جنــون بــه مــن دســت
داد و دیوانــه شــدم و دوبــاره طناب را
دور گردنــش فشــار دادم کــه دیگر کار
تمام شــده بــود .او خیلــی اذیتم کرد،

دعوا کردن هم به اموال مردم چشــم
داشــت و هــم به نامــوس شــان .بارها
او را در خانــه یــا کمــپ ترکــش دادم
امــا بیفایده بود .تا اینکه شــب حادثه
آرش بــه همــراه برادرش بــرای خرید
قرص بیــرون رفتــه بودند .ســاعت 11
شــب بود کــه پســر دیگــرم آرمیــن به
خانــه آمد و گفت بیا آرش داد و بیداد
راه انداختــه .مــن خودم را بــه خیابان
رســاندم و او را ســوار ماشــین کــردم تا
قــدری بــا او صحبــت کنم .به ســمت
کــرج رفتیــم و او گفــت بایــد بــه جاده
چالــوس برویم .بــه او گفتــم االن دیر
اســت و زمان دیگری به آنجا میرویم
اما آرش دســت بردار نبــود .به یکباره
در خــودرو را بــاز کــرد و خــودش را از
ماشین بیرون اندخت .با خودم گفتم
او مرد .برگشــتیم و به سراغش رفتیم
امــا او ســالم بود .از من خواســت روی

قصاص برای دانشجوی دستفروش
گروه حوادث /جوان دستفروشــی که
در پی یک نزاع در سال  96فردی را به
قتل رسانده بود ،صبح روز گذشته در
شــعبه  10دادگاه کیفری استان تهران
به قصاص محکوم شد.
بهگزارش خبرنــگار حوادث «ایران»،
رسیدگی به این پرونده با پایان مرگبار
یک نزاع و کشف جسد ناصر  35ساله
که با ضربه چاقو به قتل رســیده بود،
در محله خیرآباد شــهر ری آغاز شــد
و مأمــوران در همــان مراحــل اولیــه
تحقیقــات جــوان  23ســالهای ب هنام
حمید را به اتهام قتل عمد دســتگیر
کردند.
حمید پس از دســتگیری مدعی شد
کــه قصدش تنها دفــاع از خود بوده
و در تشــریح آن روز عنــوان کــرد:
مــن تــازه وارد دانشــگاه شــده بودم
ناچار شــدم برای خرج تحصیلم به
دستفروشــی روی بیاورم .روز حادثه
در حــال فروختن اجناســم بودم که
مردی  40ســاله در کنار من ایســتاده
بــود و با تلفــن همراهش بــا صدای
بلند از الفاظ رکیک استفاده میکرد.
همان لحظه چند نفر از فروشندگان
به او تذکر دادند که در این مسیر زن
و بچه رد میشوند و قدری آهستهتر
صحبت کند که او بــا فریاد اعتراض

کــرد و بــه فحاشــیهایش ادامه داد
تــا اینکه من با او درگیر شــدم و بعد
از دقایقــی بــا وســاطت مــردم دعوا
خاتمــه یافــت .مــن هــم دوبــاره به
ســراغ بســاطم رفتم و کارم را ادامه
دادم تــا اینکــه حــدوداً یکســاعت
بعــد آن مــرد چنــد نفــر را اجیر کرد
تــا با چاقو و قمه به ســراغم بیایند و
اصطالحاً ادبم کنند.
وی افزود :درگیری بین ما باال گرفت و
یکــی از آن چند نفر با چاقو به بازویم
زد و مــن هم همان چاقو را از دســتم
درآوردم و بــرای فــرار از بیــن آنها آن

را بیهــدف پرتــاب کــردم و از آنجــا
گریختم که دقایقی بعد متوجه شدم
که یکی از آنها بر اثر ضربه چاقویی که
من پرت کردم فوت کرده است.
پساز اظهارات این متهم او با تشکیل
پرونده راهی زندان شــد و صبح دیروز
در شــعبه  10دادگاه کیفــری محاکمــه
شــد.در ابتدای این جلسه که خانواده
اولیــای دم حضــور نداشــتند قاضــی
پساز شــنیدن اظهــارات متهــم از او
پرســید کــه آیا قــادر بــه پرداخت دیه
بــه خانــواده اولیــای دم هســتی کــه
متهــم گفــت :من همــان زمــان هم

بهخاطر شــرایط بد اقتصادی مجبور
به دستفروشی شدم و چند ماه پیش
از آن اتفاق هم پدرم را از دســت داده
بــودم .در حــال حاضــر هم پــس از 2
سال و نیم که در زندان بودم وضعیتم
تغییری نکرده و توان پرداخت دیه را
ندارم .اما واقعاً قصدم کشتن او نبود
و تنهــا برای فــرار از بیــن آن چند نفر
چاقــو را پرتــاب کــردم .نمیدانســتم
پرتــاب کــردن بیهــدف زندگــیام را
نابودمیکند.
قاضــی پــس از شــور حکــم قصاص
برای این متهم  23ساله را صادر کرد.

میگفــت باید هزینــه  4وعده کوکائین
او را کــه معــادل یــک و نیــم میلیــون
تومان بود بپردازم.
پشیمانی؟
مــن زنــده نمیمانــم .نمیدانــم
بهخاطــر ایــن اتفــاق چطــور میتوانم
در چشــمهای مادرش نــگاه کنم .من

معلــم بازنشســته هســتم و  30ســال
بــه بچههای مــردم درس داده ام .اگر
پشــیمان نبودم که میتوانســتم جسد
بچــهام را در بیابــان دفن کنــم و چون
کسی دل خوشی از آرش نداشت اصالً
ســراغش را هــم نمیگرفــت و راز این
جنایت برای همیشه مخفی میماند.

سرقت

برای هزینه جراحی نامزد

گــروه حــوادث  /پرونــده بانــد 3
نفــره بــا  16فقــره ســرقت از منازل
شمال شــرق تهران در حالی صبح
دیــروز بــه شــعبه  2دادگاه کیفــری
اســتان تهــران رفــت کــه یکــی از
متهمان پس از حکم اولیه به کشور
آلمان متواری شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،رســیدگی به این پرونده
از سال  94با ســرقتهای سریالی
از منــازل مناطــق پاســداران
و ســیدخندان در دســتور کار
مأمــوران قــرار گرفــت و پــساز
مدتــی اعضــای بانــد  3نفــرهای
در این خصوص دســتگیر شــدند.
پیــام ،بــرزو و وحیــد  3متهم این
پرونــده در همــان بازجویــی اولیه
به  16فقره ســرقت اعتراف کردند
و مدتــی بعــد در شــعبه  8کیفری
محاکمه شدند.
قاضــی پساز شــنیدن اظهارات
متهمــان حکم قطع ید بــرای پیام
و بــرزو دو متهــم اصلی ایــن باند را
صــادر کــرد و وحیــد هم بــه حبس
محکوم شــد .این حکــم با اعتراض
دو متهم اول این پرونده مواجه شد
و پرونــده به دیوانعالی کشــور رفت
کــه در آنجا حکــم پیام تأیید شــد و
حکــم برزو نقــض شــد و پرونده به

شعبه  2دادگاه کیفری رفت.
پــساز نقــض حکــم از ســوی
قضــات دیوانعالــی کشــور در
خصــوص بــرزو یکــی از متهمــان
اصلی پرونده ،او بالفاصله به کشور
آلمــان رفــت و پرونــدهاش بــرای
بــار دوم به شــعبه  8ارجاع شــد که
قضــات ایــن شــعبه حکــم برائــت
را نقــض کردند.صبــح روز گذشــته
ســومین جلسه دادگاه این متهمان
در حالی برگزار شد که برزو بهعنوان
یکــی از متهمــان اصلــی پرونــده
حضور نداشت و وکیلش به جای او
به دادگاه رفت.
وکیــل برزو در دفــاع از موکلش به
قاضی گفت :در این پرونده برزو هیچ
خطایــی انجــام نــداده و در هیچ یک
از سرقتها ســهیم نبوده است .پیام
سالهاست که عاشــق بنفشه خواهر
بــرزو اســت و بنفشــه هــم بهخاطــر
مشــکلی کــه در یکی از پاهایــش دارد
تنها با انجــام عمل جراحی میتواند
راه بــرود .پیــام از مــدت ها قبــل و به
خاطر عشــقی کــه به بنفشــه داشــته
ت زده تا بتواند هزینه
دست به ســرق 
عمــل جراحی وی را تأمیــن کند و در
این میان هم برزو هیچ نقشی نداشته
اســت.پساز شــنیدن اظهارات وکیل
برزو برای صدور رأی وارد شور شدند.

روایتی تلخ از سرگذشت یک دختر نوجوان

سوختن دختر نوجوان در آتش اعتیاد پدر
مهمترین دلیل طالق در کشور اعتیاد است
نگاه کارشناس

گروه حوادث  /معصومه مرادپور:
یکی از روزهای ســرد پاییزی با صدای
شیون مادرم از خواب بلند شدم همه
خانه به هــم ریخته بــود .پدرمعتادم
دوبــاره بــرای گرفتــن پــول مــواد از
مــادرم او را کتــک زده بــود .مــادرم با
ســر و صــورت خونــی از خانــه رفت و
من و برادرم را تنها گذاشــت .تا شــب
منتظــر مانــدم اما نه پدرم برگشــت و
نه مادرم.
نمیدانستم چه کنم .فردای همان
روز بــود که عمویــم به خانهمــان آمد
و باخبر شــدم کــه مادرم بــرای طالق
مراجعــه کــرده اســت ومــن وبــرادرم
مجبور شــدیم به خانه عمویم برویم.
زن عمویم از دیدن ما خوشحال نشد.
یکســره با عمویم دعوا میکرد که چرا
من وبرادرم را به خانهشان برده است
ازفردای آن روز وقتی عمویم به محل
کارش کــه یک مکانیکی بود ،میرفت
زن عمویم با من و بــرادرم بد رفتاری
را شــروع کــرد من تحمل کــردم چون
جایی برای رفتن نداشتم.
چند ماه که گذشت بد رفتاریهای
زن عمویــم هــر روز بیشــتر میشــد او

ازمــن میخواســت تــا کارهــای خانــه
را انجــام بدهــم مجبــور شــدم تــرک
تحصیــل کنــم .رفتارهــای زن عمویم
باعث شــد مــن دیگــر نتوانــم تحمل
کنــم و برای همین تصمیــم گرفتم از
خانه آنهــا فرار کنم .تازه وارد چهارده
ســالگی شــده بــودم ونمــی دانســتم
در بیــرون از خانــه چــه سرنوشــتی در
انتظارمن است.

ســاعت شــش غــروب هــوا خیلــی
سرد شده بود وگلولههای برف داشت
همه جا را ســفید پــوش میکرد اولین
فکــری که به نظرم رســید پیــدا کردن
مادرم بود برای همین ســراغ داییام
رفتم ولــی آنها درخانــه نبودند .هیچ
پولی نداشــتم وچون بــا عجله بیرون
آمده بودم لباس گرم نپوشــیده بودم
واز شــدت سرما داشتم میلرزیدم که

ëëســرهنگ اکــرم حســینزاده رئیــس امــور رســانه
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز
اعتیــاد به مــواد مخدر نه تنها فــرد بلکه خانواده
وجامعه را نیز درگیر خود میکند.
خانــواد ه معتــادان ،تفــاوت چشــمگیری بــا
خانواده هــای عــادی دارد ،به گونهای که مناســبات
زوجیــن ،والدیــن با فرزنــدان و مناســبات اجتماعی
خانــواده و نیــز کارکردهای مختلف خانــواده مختل
میشــود .یکی از مهمترین دالیل طالق های کشــور
ناشــی از اعتیاد و مسائل وابسته به مواد مخدر است
و بســیاری از خانوادههــا تحــت تأثیــر عوارض شــوم

خودروی ســفید رنگی مقابلم ایســتاد
و مــرد جوانــی از مــن خواســت ســوار
خودرواش شوم...
آنقدر خســته بودم که اندکی بعد
از سوار شــدن در گرمای داخل خودرو
خوابم برد اما وقتی بیدار شــدم با سر
و وضعــی آشــفته کنار خیابــان افتاده
بــودم .با کمــک مردم به بیمارســتان
منتقل شــدم .راننده بیوجدان بالیی

اعتیاد دچار مشکالت زیادی شدهاند.
زنان در خانوادههایی با همســر معتاد ،به فرض
مقاومت ،باید بیشــترین فشــارها را از هر سو تحمل
کنند و به تنهایی مســئولیت خانواده نابســامان را به
دوش بکشند؛ آنها هم با سرپرستی فرد معتاد و هم
با خطــر ابتالی خود و فرزندان بــه اعتیاد مواجهند.
برخی زنان با این شــرایط ســخت کنــار میآیند تا از
فرزندانشان مراقبت کنند اما برخی دیگر نیز رهایی
خــود را بــر سرنوشــت خانــواده ترجیــح میدهند و
نتیجهاش دختران و پســرانی میشود که در جامعه
دچار این آسیبهای شوم شدهاند.

ســرم آورده بــود کــه تــا چنــد روز بین
مــرگ و زندگــی در جدال بــودم .چند
روز بعد عمو و زن عمویم به ســراغم
آمدنــد امــا از کارکنــان بیمارســتان
خواســتم کــه مــن را بهدســت آنهــا
ندهند چــون میدانســتم عمویم مرا
میکشــد.با کمک مددکار بیمارستان
فهمیــدم پــدرم بهخاطــر اعتیــادش
بازداشــت شــده و او را بــه کمپ ترک

اعتیاد منتقل کردهاند.
ایــن فرشــته مهربــان مــرا بــه یک
نیکــوکار معرفی کــرد تا کمکــم کند و
درمان شــوم بعد هم او مــادر و پدرم
را که اعتیادش را ترک کرده بود با هم
آشــتی داد و بــرای پــدرم کار پیدا کرد.
روزهای ســختی را گذرانــدم اما تحت
نظــر یــک مشــاور حالــم رو بــه بهبود
است.

حوادث
جهان

قتل عام

سرباز تایلندی در مرکز خرید

گــروه حــوادث  /در پــی تیرانــدازی یــک ســرباز تایلندی بــه شــهروندان نظامی و
غیرنظامــی حداقل  12نفر کشــته و حداقــل  14نفر مجروح شــدهاند .این در حالی
است که اخبار تأیید نشده از احتمال کشته شدن  ۱۷نفر خبر میدهد.
طبق اعالم منابع محلی ضارب پیش از عزیمت به مرکز شــهر ناخون راتچاسیما
که در شمال بانکوک قرار دارد ،چند سرباز را در یک پایگاه نظامی مورد حمله قرار
داده و برای ادامه قتل عامهای خود راهی شــهر شده است .به گزارش بیبیسی،
ســخنگوی وزارت دفاع تایلند ضمن تأیید کشــته شدن  2افســر پلیس گفت :این
ســرباز پــس از حمله به فرماندهاش اســلحه و مهمــات را از پادگان ســرقت کرده
اســت و در ادامه بــه مناطق مختلفــی از جمله یک مرکز خریــد و همینطور یک
معبد رفته و شهروندان را مورد هدف تیراندازی قرار داده است.
هنــوز از وضعیت ضارب خبری در دســت نیســت و در حالی که برخــی منابع از
مخفی شــدن او در یک مرکــز خرید خبر دادهانــد ،برخی دیگر از متواری شــدن او
خبر میدهند .ضمن اینکه احتمال داده میشــود این ســرباز تایلنــدی بیش از 10
نفــر را در زیرزمین یک مرکــز تجاری به گروگان گرفته باشــد.پلیس هویت ضارب
را «جاگارپانت تاما»  ۳۲ســاله معرفی کرده که پیش از این در حسابهای کاربری
خــود در اینســتاگرام و فیسبــوک ،پیامهایــی در زمینه «خســتهبودن از زندگی»
منتشر کرده بود.

