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سهراب در راه بازگشت از محل اقامت پنهانی استاد ارغنون از خانم معلم پرسید:
 -سهیال خانم ،شما هرگز با تزریق واکسن یا آمپول عادی آشنایی دارید؟
معلم جوان لبخندی زد و گفت:
 وقتی به یک بیمار آمپول میزنند ،من حتی نمیتوانم نگاه کنم چه برســد بهاینکه به کســی آمپول بزنم .دانشــجوی جوان شرمســار و دستپاچه در واکنش به
خانم معلم ،ســرخ شد و گفت :باید یاد بگیری خانم میدونید به چند هزار نفر
باید واکسن تزریق کنیم؟ دختر پرسید -:وای ...من...؟
 بله خانم معلم ،البته من و شما حاال باید به فکر باشیم که یکی هم به ما کمککند ،من یادتون میدم .کار مشکلی نیست .سهیال پرسید -:مگه این همه واکسن
داریم؟  -خیر خانم .برای همین از استاد ارغنون درخواست کردیم که از دوست
ماهیگیرش بخواهد لنج قراضهاش را در اختیارمان بگذارد که برای تهیه واکسن
ضد هاری به شــهر ســفر کنیم .البته دکتر صادقی برای احتیاط چند صد واکسن
ضد هاری تهیه کرده بود اما مســلماً این تعداد کافی نیســت .خانم معلم نگاه
نگرانی به دانشجوی جوان کرد و پرسید:
 شما باید به این سفر دریایی بروید؟ خطرناک نیست؟دانشــجوی جوان از دلواپســی دختر که در لحن کالمش نسبت بهخود احساس
میکرد ،به هیجان آمد و سهیال از شرم سرخ شد و گونههایش گر گرفت .گفت:
 منظورم این است که یکی همراهتون باشه تا کمکتان کند؟و سهراب هم برای اینکه پرسش شورانگیز دختر را عادی تلقی کند گفت:
البته تنهایی که به این سفر دور و دراز نمیشه رفت.
معلم پرسید :انتقال ویروس هاری به انسان چطور انجام میشه؟
ســهراب توضیح داد :بطور ســاده معموالً انتقــال ویروس هاری به انســان با گاز
گرفتــن یک حیوان هار انتقال پیدا میکند .هرگاه یک حیوان مشــکوک به هاری
مثل ســگ یا هر حیوان پســتاندار کســی را گاز بگیرد فوراً بایــد محل گاز گرفتگی
را با آب و صابون حداقل برای  15دقیقه شستوشــو بدهند و بهســرعت او را به
یکمرکز مقابله با هاری ببرند تا با واکسیناسیون درمانش کنند .البته به هیچوجه
نباید محل گاز گرفتگی را بخیه کرد و باز بودن زخم بسیار مهم و اساس پیشگیری
و درمان هاری است ،معموالً تا  6روز پس از گاز گرفتگی میشود هاری را درمان
کرد اما اگر عالئم بیماری ظاهر شــود دیگر قابل درمان نخواهد بود و بیمار طی
یک یا دو هفته جان میدهد چون در این مدت ویروس هاری به سیستم عصبی
مرکزی بیمار میرسد .سهیال گفت :بارها دیدهایم که مبتالیان به ویروس هاری
در اوج بحران بیماری از خانهها به بیرون هجوم آوردهاند و در کوچهها خودشان
را به زمین زده اند و در حالی که کف از دهانشان بیرون میزده با وضع هولناکی
جان دادهاند .دانشجوی جوان گفت :در لحظات بحرانی وقتی ویروس هاری به
سیستم عصبی مرکز در مغز بیمار میرسد این فرد در وحشت و اضطراب دچار
توهم میشود که رفتار خشونتآمیزی از خود نشان میدهد ،آنگاه با دهانی کف
آلود به زمین چنگ میزند .فک و عضالت صورتش فلج میشود .با حرکت غیر
طبیعی عضله چشمهایش هرچیزی را دوگانه میبیند و سرانجام با ایست قلبی
مرگ ســراغش میآید.خانم معلم پرسید :اما با واکسیناسیون چگونه میتوان
یک فرد مبتال به ویروس هاری را نجات داد؟
دانشــجوی رشته پزشــکی توضیح داد :به محض اینکه یک سگ هار کسی را گاز
گرفت ،باید فوراً او را بدون بخیه زدن زخم به درمانگاه رســاند .تا واکسیناســیون
علیه هاری آغاز شود و در چهار نوبت ادامه پیدا کند.واکسیناسیون نوبت اول باید
به محض رساندن فرد زخمی به درمانگاه انجام شود.
دومین مرحله واکسیناسیون سه روز بعد صورت میگیرد .واکسن سوم هفت روز
بعد خواهد بود و باالخره  14روز بعد هم واکسن نوبت چهارم تزریق میشد.
معلم جوان پرسید :اما آنهایی هم که با حمله حیوانات روبهرو نشدهاند ،چطور
باید از ابتدا ویروس هاری مصونیت پیدا کنند؟
دانشــجو گفت :برنامه واکسیناســیون سراســری مــردم مرادآبــاد در رابطه با این
افراد اجرا خواهد شــد به این ترتیب که از کلیه ســاکنان این آبــادی چه کودکان و
چه زنان و مردان خواســته خواهد شد برای تزریق واکسن ضد هاری به درمانگاه
مراجعه کنند یا میتوانیم در اجرای برنامه تزریق واکسن اعالم کنیم که کوچه به
کوچه و خانه به خانه مراجعه خواهیم کرد تا اعضای خانوادهها را علیه ویروس
هاری واکسینه کنیم .در این صورت مردم آبادی از این پس نگران ویروس هاری
نخواهنــد بــود .برنامه سراســری واکسیناســیون را در دو نوبت اجــرا می کنیم .بر
اساس این برنامه سراسری نوبت دوم واکسیناسیون  7روز پس از نوبت اول تزریق
واکسن آغاز خواهد شد که هر چهار سال یک بار این برنامه اجرا می شود .در این
صورت نگران سرایت ویروس هاری و مرگ نخواهیم بود برای همیشه.
***
اگر برنامه سراسری واکسیناسیون را اجرا نکنیم حتماً این آبادی و کل این جزیره
خالی از سکنه خواهد شد و از انسانها اثری نمیماند.
معلم با نگرانی گفت :اما از شــهرها پیامی نمیرســه چرا؟ نه اثری ،نه خبری...
از این نگرانم که مبادا ویروس هاری همه شهرها را فرا گرفته باشد .مسألهای که
هدفش نابودی کره خاکی است!

جان باختن کودک  ۵ساله زیر چرخ تراکتور پدر

اخبار

گروهحوادث/بی احتیاطی راننده تراکتور در شهر خنجین فراهان ،مرگ پسر بچه
 ۵ساله اش را رقم زد.
سرهنگخلجی،معاوناجتماعیفرماندهیانتظامیاستانمرکزیبهصداوسیما
گفت:درپیاعالممرکزفوریتهایپلیسی۱۱۰مبنیبروقوعیکفقرهحادثهدربخش
خنجینشهرستان،مأمورانانتظامیبالفاصلهبهمحلوقوعحادثهاعزام شدندو
دریافتند یکرانندهتراکتورهنگامحرکتبصورتدندهعقببهخاطر نداشتندید
کافی با فرزند ۵سالهاش برخورد کرده و این کودک به علت شدت جراحات وارده در
بیمارستانجانخودراازدستدادهاست.

دادگاه خانواده
حوادث جهان

گروه حوادث /در پی برخورد  2هواپیمای کوچک در آالســکای امریکا  7نفر جان
باختند.بــه گــزارش اســپوتنیک ،حدود ســاعت  ۸:۲۷روز جمعه خبــر برخورد و
ســقوط دو هواپیما در نزدیکی بزرگراه اســترلینگ آالســکا تأیید شــد .یکی از این
ش سرنشین داشته است 6 .نفر از این
ک سرنشــین بوده و دیگری ش 
هواپیماها ت 
افراد در دم جان باخته و یک نفر هم که دچار جراحات شــدیدی شــده بود در راه
انتقال به بیمارســتان جان خود را از دســت داد .گفته می شود «گری ناپ» عضو
جمهوریخــواه مجلس نمایندگان ایالتی آالســکا که هدایت یکــی از هواپیماها را
عهده دار بوده نیز در میان کشــته شــدگان این ســانحه هوایی اســت .هیأت ملی
ایمنی حمل و نقل ایاالت متحده امریکا تحقیقات الزم درباره این حادثه را آغاز
کرده است.

جنایــی پایتخــت ،برای بررســی وضعیت
متهــم ،به بیمارســتان روانی منتقل شــد.
متخصصــان در بیمارســتان روانــی یــک
شــبانه روز او را بســتری کردنــد تــا خــواب
او را بررســی کننــد .بدین ترتیب پزشــکان
بیمارســتان اعــام کردنــد کــه او مبتال به
بیمــاری اســکیزوفرنی اســت .بــا نظریــه
بیمارســتان پرونــده او دوباره به پزشــکی
قانونی ارسال شــد تا متخصصان پزشکی
قانونی بــا توجه به ایــن نظریه ،وضعیت
روحــی و روانــی مــرد جــوان را بــار دیگــر
بررسی کنند.
بــا اعــام ایــن نظریــه ،اولیــای دم نیز
مدعــی شــدند کــه اگر جنــون دامادشــان
تأیید شــود نوه شــان را بــرای نگهداری به
خانوادهای خواهند ســپرد تا سرپرســتی او
را برعهده بگیرند.

پرونده مرگ مرموز پرستار
جوان روی میز دادگاه

گروه حوادث /پرونده مرگ مشــکوک پرستار
جــوان در خانــهاش در حالــی که هنــوز علت
اصلی مرگ وی مشــخص نشــده و نامزدش
نیــز منکــر ارتــکاب قتــل اســت بــار دیگــر بــه
قضات دادگاه کیفری سپرده شد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این دختر
جوان که در مطب یک پزشــک کار میکرد دو
ســال قبــل در حالی کــه در خانه بــا نامزدش
تنها بود بهطرز مرموزی جان باخت .مهرداد
نامــزد وی به پلیــس گفت آزیتا بعــد از اینکه
دو آمپــول بــرای گرفتگــی عضالتــش به خود
تزریــق کــرد حالش بد شــد و جــان باخت اما
خواهــر آزیتــا در تحقیقــات از بدرفتاریهــای
نامــزد خواهــرش و ضرب و جرح بهدســت او
خبــر داد و گفت :کســی کــه خواهرم را کشــته
نامــزدش مهرداد اســت ،او دروغ میگوید که
خواهرم به مرگ طبیعی مرده است .ژاله در
ادامــه گفت :خواهرم دختر بســیار زیبایی بود
و خواســتگارهای زیــادی داشــت و حتــی یک
پزشــک خواســتگارش بود اما خواهرم عاشق
مهرداد شده بود.
مــا به او گفتیم که مهرداد مناســب تو نیســت
امــا قبــول نمیکــرد .تــا اینکــه مدتــی قبــل
از حادثــه مــن متوجــه شــدم کــه مهــرداد بــا
خواهرم بدرفتاری کرده اســت و بعد هم آثار
کبــودی روی بــدن او دیدم .اما آزیتا شــکایتی
نمیکــرد تــا اینکــه روز حادثه مهــرداد با من
تمــاس گرفــت و گفــت آزیتــا حالــش خــوب
نیســت .وقتی که مأموران ادعای ژاله را مورد
بررســی قــرار دادنــد متوجــه شــدند پزشــکی
قانونــی نیز آثار ضرب و جرح مشــکوکی روی
بدن آزیتا پیدا کرده اســت .همچنین پزشــکی
قانونــی اعــام کرد احتمــال اینکه آزیتــا براثر
خفگــی جانش را از دســت داده باشــد وجود
دارد و بهنظــر میرســد مــرگ بــر اثر انســداد

مجــاری تنفســی بــوده اســت .به ایــن ترتیب
مهــرداد بازداشــت شــد .اما او اتهامــش را رد
کــرد و گفــت :مــن آزیتــا را دوســت داشــتم و
رابطه بســیار خوبی با هم داشتیم اما چون او
تحصیالت دانشــگاهی داشــت و من نداشتم
خانوادهاش با این ازدواج مخالف بودند.
من هرکاری که میتوانســتم برای آزیتا انجام
مــیدادم کــه راحت زندگــی کنــد .حتی همه
هزینههــای خانــهاش را هــم من مــیدادم و
باوجــود مخالفــت خانوادههــا قرارمــان برای
ازدواج قطعــی بــود و داشــتیم خانــهای را که
آزیتــا در آن مجــردی زندگــی میکــرد بــرای
زندگــی مشــترک آماده میکردیــم .خانه نیاز
بــه بازســازی داشــت .روز حادثه قرار بــود بنا
بیاید و خانه را تعمیر کند .وقتی چند ســاعت
گذشــت و نیامد به او تلفن کردم و دعوایمان
شــد .بعد هم خودمان شــروع بــهکار کردیم.
زبالههــای ســاختمانی را بیــرون بــردم .آزیتا
ناگهــان پــادرد شــدیدی گرفــت ،عضالتــش
گرفته بود .او با دوستش تماس گرفت و اسم
یــک آمپول را از او پرســید با هــم به داروخانه
رفتیــم و آمپــول را گرفتیــم .چــون خــودش
در تزریقــات کار میکــرد و پرســتار مطب بود
خــودش دارو را تزریق کرد .حالش کمی بهتر
شد میتوانست پایش را حرکت بدهد.
مهــرداد در ادامــه گفت :اما چنــد دقیقه بعد
یکدفعــه حالــش بــد شــد .مــن برایــش آب
قنــد درســت کــردم بلنــد شــد کــه آب قنــد را
بخــورد اما ســرش گیج رفت و بیهوش شــد و
افتــاد .بالفاصلــه بــا اورژانس تمــاس گرفتم
وقتی امدادگران رســیدند آزیتا نمیتوانســت
حــرف بزنــد .من گفتــم چند ســاعت قبل دو
آمپــول تزریــق کرد .اســم آمپول را پرســیدند
کــه نمیدانســتم .از خانــه خــارج شــدم تا به
داروخانــه بــروم و اســم آمپــول را بپرســم.

وقتی برگشــتم دیدم مأموران پلیس در خانه
هســتند ،آنهــا گفتنــد آزیتــا فوت کرده اســت.
بعد هم جســد را با خودشــان بردند .ســه ماه
بعــد از حادثه من را بازداشــت کردند وگفتند
کــه متهم به قتل آزیتا هســتم .در حالی که ما
رابطه بسیار خوبی با هم داشتیم.
مهــرداد گفــت :خانــواده آزیتــا بــا اینکــه من
پولــدار هســتم امــا مــن را الیــق زندگــی بــا
دخترشــان نمیدانســتند و حاال هــم به قصد
انتقامگیری چنین تهمتی به من زدهاند .این
در حالی اســت که پلیس در تحقیق از زندگی
مهــرداد متوجه شــد این مرد دو ســال قبل از
آشــنایی بــا آزیتــا دختری بهنــام مینــا را عقد
کــرده و تصمیم به ازدواج با او داشــته اســت
امــا دوماه بعد جدا شــدند ،چرا کــه مینا گفته
بود درگیریهای فیزیکــی مداومی با مهرداد
داشته و همیشه او را کتک میزده است.
بدیــن ترتیب بــا تکمیل تحقیقــات و با توجه
بــه اینکه پزشــکی قانونی نیز اعــام کرده بود
آثــار خفگــی روی گــردن مقتــول وجــود دارد
و آثــاری هــم از جراحــت روی بــدن او دیــده
میشود کیفرخواســت علیه متهم صادر شد.
پرونــده به شــعبه  17دادگاه کیفری فرســتاده
شــد اما قضات این شــعبه درخواست کردند
پزشــکی قانونی درباره علت فــوت بهصورت
قاطعانه نظر بدهد .در ادامه نیز متخصصان
پزشــکی قانونی اعالم کردند بهنظر میرســد
ضربــات وارد شــده بر مقتول عمدی باشــد و
آثــار افتــادن نیســت .ضمــن اینکه آثار فشــار
برعناصــر حیاتــی گــردن نیــز وجــود دارد .اما
بــا توجــه بــه داروهای تزریــق شــده همچنان
نمیتوان علت دقیق مرگ را روشــن کرد .به
این ترتیب پرونده برای رســیدگی بار دیگر به
شعبه  17دادگاه کیفری استان تهران واقع در
شهریار ارسال شد.

جدایی از دکتر قالبی

گــروه حــوادث /کنــار یکی از شــعبههای
دادگاه خانــواده زوج جوانــی بــا ظاهــری
موجه و آراسته ایســتاده بودند .زن جوان
چندبــاری ســاعتش را نــگاه کــرد و از الی
در شــعبه نگاهی بــه داخــل انداخت .در
همیــن هنــگام همســرش آهســته بــه او
گفت مریم من میدانم که اشتباه کردهام
بیا گذشت کن و اجازه بده تا جبران کنم.
مریــم نگاهــی به میــاد کــرد و گفت:
کاری که تو کردی قابل گذشت نیست.
باالخــره منشــی دادگاه آن دو را
بــه داخــل شــعبه فراخوانــد .زن جــوان
بیمقدمــه به قاضی گفــت :آقای قاضی
لطفاً حکم طالق من را صادر کنید.
قاضــی بــدون اینکــه جوابــی بدهــد
ســرگرم مطالعــه پرونــده ایــن زوج شــد
بعــد از دقایقــی ســرش را بــاال آورد و
گفت :شــما که هنوز زندگی مشــترکتان
را شــروع نکــرده ایــد .اگــه میخواســتین
بــه ایــن زودی از هم جدا شــوید چرا عقد

کردید؟! در این  3ماه میتوانستید نامزد
باشــید تــا همدیگــر را بیشــتر بشناســید.
مریم پاســخ داد :قصد من جدایی نبود.
امــا بیصداقتی این مرد که بــا دروغ من
را فریــب داده و به عقد خــودش درآورده
باعــث شــده تــا نتوانــم کنــارش زندگــی
مشترکم را آغاز کنم.
قاضی گفت :چگونه باهم آشنا شدید
و چطور به شــما دروغ گفت کــه از همان
ابتدا متوجه ماجرا نشدید؟

مریم جــواب داد :در یک میهمانی با
میالد آشنا شدم .در آنجا همه دوستانش
به او دکتر میگفتند و پس از آشــنایی هم
به من گفت که دانشجوی پزشکی است.
بعــد از مــدت کوتاهــی بــه من پیشــنهاد
ازدواج داد و مــن هم کــه فکر میکردم او
فردی تحصیلکرده اســت پاســخ مثبت
دادم .میــاد گفــت که همه خانــوادهاش
س از اینکه
در خارج از کشــور هســتند و پــ 
عقــد کردیم ما هــم کارهایمــان را انجام

میدهیم و به خارج از کشــور میرویم من
هــم با خــوش خیالــی پذیرفتــم .اما پس
از مدتــی متوجه شــدم کــه او از ابتدا همه
حرفهایش دروغ بوده و پدر و مادرش نه
تنها خارج نیستند بلکه از هم جدا شدهاند
و اصــاً از عقد ما خبــر هم ندارند خودش
هم دانشــجوی پزشکی نیست بلکه فقط
یک مغازه عطاری اجارهای دارد که بازهم
به دروغ به من گفته بود که مغازه متعلق
به دوستش اســت .با این همه دروغ دیگر
دوست ندارم با او زندگی کنم.
در ادامه قاضــی رو به میالد کرد و گفت:
میدانــی کاری کــه تــو کــردی جرم اســت و
مجازاتدارد.چرااینهمهدروغگفتهای؟
میالد گفت :آقای قاضی بخاطر عالقه
ای که به شغل پزشکی دارم دوستانم من
را دکتر خطاب می کنند و نمی دانستم که
این مساله می تواند برایم دردسرساز شود.
میدانم اشــتباه کردهام اما آنقدر به مریم
عالقهمند شــده بودم که برای رســیدن به
او ایــن همــه دروغ گفتم.مریم حرفهای
میــاد را قطع کــرد و گفت :مگر کســی که
عاشــق یک نفر باشــد میتواند به او دروغ
بگوید .من با شغل و مدرک تحصیلی ات

گروهحوادث /دو مرزبان هنگ مرزی سردشت با شلیک گلوله
قاچاقچیان به شهادت رسیدند.
به گزارش پایگاه خبری شــهدای ناجــا ،مرزبانان هنگ مرزی
سردشــت روز پنجشــنبه هنگام رصــد و پایش نــوار مرزی متوجه
جابهجایی کاالی قاچاق و انتقال آن شــدند که طی یک عملیات
مســلحانه کاالهای قاچاق ضبط و قاچاقچیان دستگیر شدند.در
این عملیات ،گروهبانیکم متین ساعدی و سرباز مهدی ملکی
به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
شــهید ســرباز وظیفه مهدی ملکی اهل شهرستان ماهنشان
از توابع اســتان زنجان بود و مراســم تشییع و خاکسپاری پیکر این
شــهید روز شــنبه یازدهم مرداد با رعایت پروتکلهای بهداشتی
از مقابل کالنتری  ۱۱شهرستان ماهنشان به سمت گلزار شهدای
شهرستان برگزار شد.

کشف جسد

تاجرایرانیدرلندن

گــروه حــوادث /خانــواده تاجــر ایرانــی کــه بــه طــرز مرمــوزی در
لنــدن جان باخته اســت بــرای پیگیری ایــن ماجــرا و راز میلیونی
یوروهایش به دادسرای جنایی تهران مراجعه کردند.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،مدتی قبــل ،گزارش مرگ
مشــکوک تاجــر  65ســاله ایرانــی در خانــهاش واقــع در لنــدن به
پلیس این شهر اعالم شد.
یکی از دوســتان خســرو ،مرد تاجر که جسد او را پیدا کرده بود گفت:
خانــواده خســرو بــا من تمــاس گرفتند و گفتنــد چند روز اســت از او
خبــر ندارند و از من خواســتند بــه خانهاش بروم .امــا وقتی به آنجا
رسیدم خسرو در خانه را باز نکرد و بوی تعفنی که از خانه به مشام
میرســید این فرضیه را مطرح میکرد که ممکن است برای خسرو
اتفاقی رخ داده باشد.
با کمک آتشنشــانان شــهر لندن در ورودی را شکســته و وارد خانه
شــدیم اما در ســالن پذیرایی با جسد او روبهرو شــدیم.وقتی پلیس
بــه محل رســید خانه بهــم ریخته بــود و این فرضیه مطرح شــد که
خســرو قربانی جنایتی شده است .بدین ترتیب پروندهای در پلیس
لنــدن بــرای رازگشــایی از مــرگ مرموز مرد میانســال آغاز شــد .اما
صبح دیروز خانواده خسرو در تهران با مراجعه به دادسرای جنایی
تهــران خواهــان پیگیری علــت مرگ مرد میانســال شــدند .یکی از
فرزنــدان خســرو در تحقیقات گفت :پدرم تاجر بــود و برای کارهای
بازرگانــیاش بــه کشــورهای اروپایی میرفــت .پدرم مقــدار زیادی
یــورو با خودش همراه داشــت و آخرین بار بــرای انجام معاملهای
به لندن رفته بود.
او ادامــه داد :چنــد روز قبــل با پدرم تماســی اینترنتی داشــتیم و
حال او خوب بود اما یک دفعه تماسها قطع شد .هر چه با پدرم
تماس میگرفتیم پاســخ نمیداد و از طرفی هم خودش تماسی
با مــا نمیگرفت .بــرای همین از دوســت ایرانی پدرم خواســتیم
بــه او ســر بزنــد تــا بفهمد چرا او پاســخگو نیســت .وقتــی از مرگ
مرموز پدرم باخبر شــدیم ،یکی از اقوام را به لندن فرستادیم تا از
سرنوشت پدرم با خبر شود.
در تماسی که با او داشتیم میگفت که احتماالً پدرم سکته کرده
است .اما اگر او سکته کرده چرا یوروها و پولهای پدرم در محل
زندگیاش کشــف نشــد .فکر میکنم پدرم را به قتل رساندهاند.
االن هــم تقاضــای انتقال جســد او بــه پایتخت و بررســی علت
مــرگ او توســط قوه قضائیــه و پلیس ایــران را داریــم .بهدنبال
ایــن شــکایت ،بازپــرس جنایی دســتور انتقال جســد بــه ایران و
تحقیقــات در رابطه با مرگ مرد میانســال را بــه پلیس اینترپل
صادر کرد.

امیرحسین صفدری

کارشناس مسائل خانواده

زوجهایجوانبایددرهماناوایلآشناییهمهمسائلزندگیمشترک
راباهمبهشرطصداقتودرستیدرمیانبگذارندتادرآیندهبهمشکل
نخورندکارمیالدقابلدفاعنیستودراینپروندهحقبامریماست.
زوجهــایجوانبایــددقتکنندکهزندگیشــانرابرپایهامــاواگرها
نســازندوگولظاهریکدیگررانخورند.البتهبهتراستزوجینپیش
ازعقدتحقیقاتالزمرانسبتبهیکدیگرانجامدهندتابعدهاگرفتار
مشــکالتی که تبعات منفی متعددی در زندگیشــان خواهد داشت،
نشــوند.دروغوپنهانکاریاینجوانبهبهانهدوســتداشتنباعث
ایجادمشــکالتوجداییشــداگراوباصداقتواردزندگیایندختر
شدهبودشایداورابهترمیپذیرفتوکارشانبعدازچندهفتهبهطالق
یکشید.
نم 

نگاه کارشناس

برخورد مرگبار  ۲هواپیما در امریکا

گــروه حــوادث /متخصصان روانپزشــکی
با بررســی ادعاهــای مرد میانســال که در
اقدامــی جنونآمیــز همســرش را به قتل
رســانده بــود وی را مبتال به اســکیزوفرنی
تشخیص دادند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
این مرد روز هفتم اردیبهشــت همسرش
را در خانه به قتل رساند اما وقتی مأموران

پلیــس بــه محــل حادثــه رفتنــد وی بــا
تناقض گویی قصد داشت قتل همسرش
را کار سارقان معتاد نشان دهد .وی گفت
مردانی ناشناس از پنجره وارد خانه شده
و همســرم را به قتل رســاندهاند .ولی این
ادعــای دروغین خیلی زود برمال شــد و با
بهدست آمدن لباسهای خونین متهم و
چاقویــی که با آن جنایت را مرتکب شــده

بود ،او به قتل همسرش اعتراف کرد.
مرد جوان مدعی شــد که شــب خواب
بــوده و با صــدای مار از خواب بیدار شــده
اســت .زمانــی که بــه پذیرایی رفتــه مارها
را روی ســر و گردن همســرش دیــده که با
خنجر مارها را کشــته اما زمانی که به خود
آمــده اســت ،متوجــه شــده همســرش را
کشته است.
باتوجه بــه اظهارات متهم ،به دســتور
بازپــرس مصطفــی واحــدی ،مــرد جوان
بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد تا صحت
روانــی او بررســی شــود .متخصصــان
پزشــکی قانونــی صحت روانــی او را تأیید
کردنــد اما مرد جوان به این نظر اعتراض
کــرد و مدعی شــد که مشــکل روانی دارد.
بــرای برمالیــی ایــن موضــوع بــه دســتور
بازپــرس شــعبه یازدهــم دادســرای امور

شهادت ۲مرزبان
در هنگ مرزی سردشت

مشکلی نداشــتم من با دروغهایی
که گفتی مشکل دارم .جناب قاضی
وقتی یک نفر میتواندآنقدر راحت
دروغ بگویــد بهطور حتــم در آینده
هم زندگی باصداقتی ندارد.
میــاد گفــت :میدانــم اشــتباه
کــردم و اجازه بده جبران کنم .قول
میدهــم درس بخوانم و در رشــته
پزشکی قبول شوم.
مریم جــواب داد :با آبروی رفته

مــن چــه میکنــی؟ بــه خانــواده و
دوســتان و آشنایانم چه بگویم؟ نه
آقــای قاضی مــن نمیتوانم با این
مــرد شــیاد و دروغگو زندگــی کنم.
لطفاً حکم طالقم را صادر کنید.
در ادامــه قاضــی طرفیــن را بــه
ســکوت و آرامــش دعــوت کــرد و
گفت :جلسه بعد رأی قطعی را که
به احتمال زیاد طالق اســت صادر
میکنم...

