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سازهایی که برای شادی مردم
نواخته شد
در
حاشیه

محمد بلوری /روزنامه نگار

پساز اعالم ممنوعیت ســاز و آواز توســط رماالن و دعانویســان مرادآباد،
آن روز سردســته یــک گــروه شــادمانی همــراه نوازنــدگان دورهگــردش به
حضــور یکی از رماالن مقتدر رســید تا طبق دســتور مجمع سازهایشــان را
بشکنند و توبهنامهای امضا کنند که دیگر به نوازندگی نخواهند پرداخت.
امــا آن روز شــیخ رمــال مراســم توبه را اجرا نکــرد و وعــده داد روز بعد به
حضورش برسند تا دربارهشان تصمیمبگیرد.
شــیخ کــه در دیــدار با پیرمــرد ســاز زن و سردســته نوازنــدگان دورهگرد با
عمری فریبکاری در حق مردم گرفتار بحران روحی شــده بود تا ســحرگاه
به توبه و زاری پرداخت تا خداوند از گناهانش درگذرد...
٭٭٭
همان شــب که رمــال پیر ،نــادم از گناهانش روی بــه درگاه خداوند آورده
بود و برای بخشش از روســیاهیهایش زاری میکرد ،در مرادآباد عصیان
عجیبــی در میــان مردم علیــه مظالمی که گــروه رماالن و دعانویســان به
روستانشینان روا میداشتند شبانه اوج میگرفت.
هــزاران تــن بــه بــام خانهها دویدنــد و بر طبــل و نقــاره یا بر ســینیهایی
کوبیدند تا همگی در اعتراض به ممنوعیت ساز و نوا ،خروش جمعی سر
دهند و این خروش خشــم و عصیان مردمی در اعتراض به قاضی آبادی
و جمع رماالن و دعانویسان مقتدر بود.
هنــگام ظهــر مــش صفــدر پیشــخدمت مخصــوص طالــع بیــن پیــر وارد
اتاقاش شــد که دید «آقا» ســر ســجاده خوابش برده است .صفدر زانو زد
و به آرامی صدایش زد.
 -آقــا آمدهاند ،خودتان فرمــوده بودید ،خدمت برســند .پیرمرد از خواب
پرید و با چهرهای هراسان پرسید:
 کیا صفدر؟ باز برای توبه؟پیشخدمت با واهمه و نگرانی گفت:
 یادتــان نیســت آقــا؟ فرمــوده بودیــد مطربهــای دوره گرد امــروز ظهرخدمت برســند؟ جوابشان کنم آقا؟ در سرسرا نشستهاند ،سازهایشان را
هم آوردند که توبهنامه به دستخط شما بگیرند؟
رمال پیر با یادآوری ساز زنهای دیروز گفت:
 بیایند در اتاق نشیمن منتظر بمانند تا من به دیدنشان بروم.شیخ برای هوشیاری بیشتر دستی به صورتش کشید و زیر لب دعایی زمزمه
کرد .برخاست تا برای مالقات با دسته مطربها آماده شود .چیزی بهخاطر
آورد و خدمتکار سالخوردهاش را صدا زد و به او سفارش کرد.
 برایشــان ســفره پهــن میکنــی تــا ناهارشــان را بخورنــد .مــش صفــدرتوصیــه میکنــم با آنهــا به احتــرام و مهربانی رفتار کن .یادت باشــد اینها
میهمانهای گرامی من هستند.
 چشم آقا!و رفت تا این میهمانهای سفارش کرده آقا را به اتاق مخصوص نشیمن
دعوت کند.
بهدعــوت پیشــخدمت ،سردســته مطربهــا با تــار کهنه یــادگاری پدرش
همراه ســرنا نواز گــروه که میمون تعلیم دیده را به رقص وا میداشــت یا
برای خنداندن تماشــاچیها از این حیوان میخواست با اشاره به ماتحت
و ســینهاش جای دوست و دشمن را نشــان دهد ،سازهایشان را برداشتند
و راه افتادند.
پســرک هم که یکباره به خود آمده بود ،هراســان نیلبکاش را برداشــت
و دنبــال آنهــا راه افتــاد .یک دایــره زنگی کوچکی هم داشــتند کــه پیرمرد
سردســته آن را در یک جلد پارچهای زیر بغل زده بود .وارد اتاق نشــیمن
که شــدند با راهنمایی پیشــخدمت برای خوردن ناهار پای سفره نشستند،
ســفرهای بلند و رنگین که بامرغ و ماهی تکههایی از یک بره با ساغرهایی
از انواع شربت به دستور «آقا» برایشان گسترده بودند.
ناهارشــان را کــه خوردنــد ،شــیخ پــا در اتــاق گذاشــت ،بــا دســتار و عبایی
بــا حاشــیه نوار زر دوزی شــده که هر روز بــرای حضور در مجمــع رماالن و
دعانویســان ریش ســفید بــه تن میکــرد .در برابــر مطربها نشســت و با
نگاهی به سازهایی که آماده برای شکستن در مقابل چیده بودند گفت:
 این اســباب طرب را نخواهید شکســت و توبه نامهای هم در کار نخواهدبــود .امــا بــه آنچه که مــن میگویم باید در کوچــه و بازار عمــل کنید و من
ضامن جان شما خواهم بود..
آن دایره زنگی که کیسه دارد مال من و شما سه تن تار و سرنا و نیلبکتان
را بر میدارید بروید در کوچههای آبادی تا مردم غمگین را دلشــاد کنیم.
از امروز دیگر از شکستن ساز و نوشتن توبهنامه خبری نیست...
ëëادامه دارد

گــروه حــوادث  /زن تحصیلکــرده وقتــی
شــغلی متناســب بــا رشــته تحصیلــیاش
پیدا نکرد با عنوان مســتخدم به خانه افراد
ثروتمند میرفت و سرقت میکرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
اواخــر مــرداد امســال پرونــدهای مبنــی بــر
ســرقت منــزل در کالنتــری  101تجریــش
تشــکیل شد و به دســتور مقام قضایی برای
رســیدگی تخصصی بــه پایگاه یکــم پلیس
آگاهی فرستاده شد.
شــاکی درباره این ســرقت به کارآگاهان
گفــت :صبــح روز بیســت وهفتم مــرداد از
خانــهام در محلــه قیطریــه بیــرون رفتم و
شب وقتی برگشتم متوجه به هم ریختگی
خانــه و بــه ســرقت رفتــن مقــداری طــا و
جواهــر ،یــک قــاب ســاعت مچــی برنــد و
لباسهــای مارکدارم بــه ارزش تقریبی 4
میلیارد ریال شدم .
ســرهنگ کارآگاه «ســید علی شــریفی»
رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی تهــران
بــزرگ در تشــریح ایــن خبــر گفــت:
کارآگاهان پس از کســب دســتورات قضایی
بــه تحقیقــات میدانــی در محــدوده جــرم
پرداختنــد کــه مشــخص شــد ،زنــی بــه نام
ســمیرا که به عنــوان خدمتــکار و نظافتچی
پاره وقت در اســتخدام شــاکی بوده ساعت

 2بعــد از ظهر بدون هماهنگــی وارد منزل
شــاکی شــده و پــس از گذشــت حــدود 20
دقیقه از منزل خارج شده است .
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت :بــا
جمعبندی ســرنخهای کشف شده از محل
وقــوع جــرم بــرای کارآگاهــان محــرز شــد
ســرقت توســط ســمیرا انجام شــده است و
متهــم بالفاصلــه پــس از ســرقت امــوال را
تبدیــل بــه ارز خارجی کــرده و قصد خروج
غیر قانونی از کشور را دارد .
ســرهنگ شــریفی در ادامــه گفــت:
کارآگاهــان بــا پی بــردن به نقشــه ســارق و
اینکــه قصد فــرار از طریق مرزهــای زمینی
غربــی کشــور را دارد ،بــا هماهنگیهــای
قانونــی و اخــذ نیابت قضایی موفق شــدند
متهم را روز نهم شــهریور دستگیر کنند و به
پلیس آگاهی تهران انتقال دهند .
ســمیرا در بازجوییها ضمن اعتراف به
سرقت گفت :من فوق لیسانس حسابداری
دارم امــا وقتی شــغلی متناســب با مدرک
تحصیلــم پیــدا نکردم و بــا توجه بــه اینکه
بنــا به دالیلــی از خانــه پدریام طرد شــده
بودم ،تصمیــم گرفتم در خانه افراد پولدار
به عنوان مســتخدم کار کنم و پس از جلب
اعتمــاد آنهــا همزمــان از منازلشــان طال و
جواهــرات ســرقت و پــس از فــروش آنها را

تبدیل به دالر و ارز خارجی میکردم.
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده
مأمــوران متوجــه شــدند خواهر شــاکی نیز
مدتــی قبل شــکایتی مبنی بر ســرقت 500
میلیون تومانــی از خانهاش در اداره پلیس
مطــرح کــرده اســت که مشــخص شــد این
زن مدتــی نیــز در خانــه خواهــر این شــاکی
کار میکــرده کــه وی در بازجوییهــا به این

انکــار متهم

در پرونده قتل وحید مرادی

دزدیمیلیاردیازطالفروشیپدر

خـــــــبر

گروه حوادث/پســر جــوان که بــه خاطر اختــاف مالی با پدرش ســناریوی
سرقت از مغازه طالفروشی وی را اجرا کرده بود از سوی پلیس لو رفت.
سردار «علی اکبر جاویدان» ،فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در تشریح
این خبر گفت :چندی قبل مرد طالفروشــی با مراجعه به پلیس از سرقت
حدود یک میلیارد تومان سکه و طال از داخل مغازه اش در کرمانشاه خبر
داد.
پس از این شکایت تیم کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کرمانشاه
با حضور در محل و بررســی های ابتدایی دریافتند سرقت توسط یک آشنا
رخ داده چــرا کــه ســارق یــا ســارقان بدون تخریب در یا شکســتگی شیشــه
مغازه وارد شده اند و در حالی که آشنایی کاملی با محل نگهداری طالها
داشته اند اقدام به سرقت کردهاند .
در ادامــه تحقیقات مرد طالفروش گفت چند روز قبل از این ســرقت کلید
گاوصندوق مغازه را گم کرده و روزی که کلیدها گم شده بود شریک وی به
همراه پسر و دوست پسرش در مغازه حضور داشتهاند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه ادامــه داد :کارآگاهــان در گام بعدی
بــه ســراغ این افــراد رفتنــد که در نهایت دوســت پســر صاحب مغــازه در
بازجویی هــا به ســرقت کلید گاوصنــدوق با همکاری پســر صاحب مغازه
اعتراف و عنوان کرد در فرصتی مناسب هر دو نفر اقدام به سرقت طالها و
سکه های موجود کرده اند.در ادامه پسر مرد طالفروش نیز دستگیر شد و به
همدستی با دوستش برای سرقت طالهای مغازه پدرش اعتراف و عنوان
کرد اموال مسروقه را در خودروی  ۲۰۶یکی از دوستانش مخفی کرده است
کــه بــا راهنمایی وی خودروی مورد نظر کشــف و پس از بازرســی های الزم
همه طال و سکه های سرقتی کشف شد.
بدین ترتیب هر سه متهم بازداشت شدند و پسر شاکی اختالف خانوادگی
با پدرش را انگیزه این سرقت اعالم کرد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد :صاحبــان اصناف
بخصــوص مشــاغلی ماننــد طالفروشــی هــا بهتــر اســت از دوربیــن های
مداربســته استفاده کرده و نسبت به حمل و نگهداری مناسب کلید مغازه
خود دقت بیشتری داشته باشند.
وی گفــت :موضــوع دیگــری کــه صاحبان طالفروشــی هــا باید نســبت به
آن حســاس باشــند این اســت که کلید مغازه خود را به راحتی در اختیار و
دسترس دیگران قرار ندهند تا اینگونه با مشکل مواجه نشوند.
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گــروه حوادث /مرد جوانی که به اتهام قتل وحید مرادی  -شــرور
معروف پایتخت -برای دومین بار پای میز محاکمه ایســتاده بود باز
هم منکر قتل شد و فقط حضور در نزاع جمعی را پذیرفت.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،این مــرد که حکم قصاص
وی بــه اتهــام قتــل وحید مــرادی چند ماه قبل از ســوی دیــوان عالی
کشــور نقض شــده بود صبح دیروز برای دومین بار در شــعبه چهارم
دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شــد .قضات دیوان عالی کشــور
حکــم قصاص این متهم را به دلیل نقــص در تحقیقات نقض کرده
بودنــد چرا که فیلــم مورد ادعای متهمان از صحنــه قتل در زندان از
سوی دادگاه بدوی مورد بررسی قرار نگرفته بود.
وحید مرادی -مقتول -به اتهام قتل یکی از دوســتانش و زخمی
کردن ســه خواهرزاده وی در یک میهمانی خصوصی از ســوی پلیس
دســتگیر شــده بود و در زندان به ســر می برد که در جریان یک نزاع
جمعی در زندان رجاییشهر به قتل رسید .بررسی فیلم دوربینهای
مداربســته زنــدان نشــان داد وحیــد مرادی به دســت جوانــی به نام
«ســعید» کــه او نیــز بــه اتهام قتــل در زنــدان بــود و در چند ســرقت
مسلحانه نیز شرکت داشت ،کشته شده است.
امــا ســعید در بازجوییهــا اتهام قتــل را رد کرد و گفــت :من چند
ســال پیــش مرتکــب قتل شــدم ،اما رضایــت گرفتــم و آزاد بــودم تا
اینکــه مدتی قبل به دلیل نزاع دســتهجمعی و مشــارکت در ســرقت
مسلحانه بازداشت شدم .از زمانی که وحید وارد زندان شد ،بند را به
هم ریخت ،او  50نوچه در زندان داشت و همه به او لقب عقاب داده
در
بودنــد .روز حادثه ما قصد درگیری نداشــتیم ،اما نوچههای وحید ِ
بند را شکســتند و وارد شــدند .آنها با روغــن و آب جوش به ما حمله
کردنــد .ضمــن اینکه تیزی و چاقو هم داشــتند و زندانیان را زدند .در
آن درگیــری نمیدانــم چه اتفاقی افتاد و چه کســی وحید را زد .البته
من هم ضربهای زدم ،اما ضربه کشــنده را که پزشــکی قانونی تعیین
کــرده اســت من نــزدم ۱۸ .متهــم در این پرونده شناســایی شــدند و
متهمان پای میز محاکمه رفتند .جلســه رســیدگی بــه این پرونده به
صورت غیرعلنی برگزار شد.
بــا پایــان جلســه دادگاه قضات وارد شــور شــدند و ســعید ،متهم
ردیــف اول را در قتــل عمــدی مجرم تشــخیص دادنــد و به قصاص
محکوم کردند اما رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت .دیوان عالی

زنده به گور شدن  2کارگر

کشور بعد از بررسی پرونده اعتراض را وارد دانست و حکم صادره را
نقض کرد .قضات دیوان عالی کشور از دادگاه بدوی خواستند تا فیلم
مــورد ادعای متهمان مورد بازبینی قرار گیرد ،به این ترتیب متهمان
روز گذشته یکبار دیگر پای میز محاکمه رفتند.
در جلســه دیــروز یک بار دیگــر خانواده وحید مرادی درخواســت
خــود را مبنــی بــر قصــاص مطرح کردنــد و متهمــان یک بــه یک در
جایگاه قرار گرفتند.
در ایــن جلســه فیلم صحنه درگیــری در زندان مورد بررســی قرار
گرفــت و وکالی متهــم و اولیــای دم نیــز در حضــور قضــات فیلــم را
مشــاهده کردنــد کــه قاضی موفق شــد فــردی را که به وحیــد مرادی
ضربه زده است تشخیص دهد.
این در حالی بود که سعید بار دیگر منکر ارتکاب قتل شد و گفت
مــن در نــزاع حضور داشــتم اما ضربه کشــنده را من بــه وحید نزدم.
همــان طور که قبالً هم گفتم چاقو را فرد دیگری به ما داد و او بود که
با وحید دشمنی داشت و دلش میخواست که وحید از بین برود ،ما
با وحید کاری نداشتیم.
بــا پایان دفاعیات متهم ردیف اول و ســایر متهمان ،قضات برای
تصمیمگیری وارد شور شدند.

گروه حوادث /آوار ناشی از خاکبرداری تأسیسات مجتمع
برف شهر آبعلی جان  2نفر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
پیش
از
ظهر چهارشنبه
عملیــات ســاختمانی در
مجتمــع
بــرف
آبعلــی
بــه
علت
رعایــت نکــردن اصول ایمنــی هنــگام خاکبــرداری با بیل
مکانیکــی و سســت بــودن خــاک منجــر بــه ریــزش آوار و
مدفون شــدن  4نفر شــد که با تالش عوامــل هالل احمر و
اورژانس  2نفر از آنها نجات پیدا کردند اما دو مرد  35و 40
ســاله نیز با وجود تالش عوامل امدادی و انجام سی پی آر
جانشــان را از دســت دادنــد .مجروحان این حادثه توســط
نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
محل
حادثه
شــاهین فتحــی مدیرعامــل جمعیــت هالل
اعزام
احمر
و
با
اســتان
کمک عوامل آتشنشانی ،عملیات
نجــات
تهــران در این باره گفت :پس از اعــام
در
آوار
گزارش
را
این
آغــاز
حادثه
کردنــد
کــه پــس از تــاش فــراوان
به ســازمان هالل احمر بالفاصله یــک
نیروهــای
تیم
امدادی
نجات
از
چهــار
پایگاه
نفر
از
زیر
آوار
خارج شــدند که دو
امداد و نجات جمعیت هالل احمر شهرســتان دماوند به نفرشان فوت کردند.

سقوطمرگبار

پسر بچه بهکانال
بدونمحافظ

سرقت نیز اعتراف کرد.
رئیــس پایگاه یکم پلیــس آگاهی تهران
بــزرگ گفــت :در ایــن رابطــه ســه مالخــر
شناســایی شــدند و ضمــن دســتگیری هــر
ســه متهم اموال شــاکیان در مخفیگاه آنان
شناســایی شــد.وی در پایــان افــزود :هــر 4
متهم برای ســیر مراحــل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.

گروه حوادث  /حفر کانالــی بدون محافظ ایمنی
کــه برای یک پروژه عمرانی در شــهر تبریز ایجاد
شده بود ،جان کودک  11ساله را گرفت.
به گــزارش روابــط عمومی اورژانــس آذربایجان
شــرقی ،سهشنبه شــب کودک یازده ســالهای در
کانالی که برای انجام یک پروژه توسط شهرداری
تبریز حفر شده بود ،سقوط کرد.
در همــان دقایــق اولیه ایــن کودک توســط افراد
حاضــر در محــل و قبــل از رســیدن نیروهــای
امــدادی از کانال خــارج و به بیمارســتان منتقل
شــد اما در نهایت به خاطر شدت ضربات ناشی
از سقوط جان باخت.
بهــروز مهدوی فرماندار شهرســتان تبریز در این
باره گفت :دستورات الزم برای رسیدگی به ابعاد
ایــن حادثــه صادر شــده اســت و به طــور قطع با
مسببان این حادثه برخورد جدی خواهد شد.
وی ضمــن دلجویی و ابراز همــدردی با خانواده
کودک فوت شده ،شــهردار منطقه را مکلف کرد
اطراف کانال را ایمنســازی و فنس کشی کرده و
پروژه را در اسرع وقت تمام کنند.
تمامــی پروژههــای عمرانــی کــه در ســطح
کالنشــهر تبریــز اجــرا میشــود ،بایــد اصــول
ایمنــی و مراقبــت را مــورد توجــه قــرار داده و
بهصورت کامل رعایــت کنند و در صورت بروز
هر حادثهای ،مســئول مربوطه باید پاسخگوی
سهلانگاری خود باشد.

تیراندازی
به رقیب عشقی

گروه حوادث /ماجرای شــکایت مــرد جوان از دو
موتورسوار که با شلیک گلوله وی را مورد سوءقصد
قرار داده بودند بعد از دســتگیری متهمان به یک
دوئل عشقی تبدیل شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــدی
قبل مــرد جوانی در تماس با پلیس از شــلیک دو
موتورســوار به خــودرواش خبــر داد و گفت :ســوار
بــر خودروی پژو  206شــخصیام در حال رفتن به
خانــهام در غرب تهران بودم که موتورســیکلتی با
دو سرنشــین راهــم را ســد کردند .ابتــدا فکر کردم
قصد پرسیدن آدرس دارند اما ناگهان یکی از آنها
اسلحهای را از زیر پیراهنش بیرون آورد و به سمت
من نشانه گرفت .به محض دیدن اسلحه ترسیدم
و پایــم را روی پــدال گاز گذاشــتم و فرار کــردم .اما
مــرد مســلح شــروع به شــلیک کــرد و دو گلوله به
شیشــه خودروام خورد .تا به حال موتورســواران را
ندیــده بــودم و نمیدانم هدفشــان از ایــن کار چه
بود.با شکایت مرد جوان بالفاصله کارآگاهان اداره
یکــم پلیس آگاهــی پایتخت وارد عمل شــده و به
تحقیقات میدانی پرداختند .در تحقیقات از محل
حادثه اسلحه متهمان پیدا شد .یکی از شاهدان که
اسلحه را پیدا کرده بود آن را به مأموران تحویل داد
و موضوع تیراندازی را تأیید کرد.
در گام بعــدی کارآگاهــان پلیــس بــه بازبینــی
دوربینهــای مداربســته اطــراف محــل حادثــه
پرداخته و شــماره پالک موتورسیکلت را بهدست
آوردند .با استعالم شماره پالک ،هویت مالک آن
بهنام خسرو شناسایی شد.
مأمــوران بــا هماهنگــی بازپــرس شــعبه چهــارم
دادســرای ویژه ســرقت راهی خانه مرد موتورسوار
شــده و خســرو را بازداشــت کردنــد .امــا متهم در
تحقیقــات اولیه ،ادعایــی متفاوت از آنچه شــاکی
گفته بود مطــرح کرد« :مدتی قبل در اینســتاگرام

با دختر جوانی بهنام مهرنوش آشــنا شدم .وقتی
بــه هــم عالقهمند شــدیم با هــم نامــزد کردیم و
قــرار بــود بــزودی ازدواج کنیــم کــه متوجه شــدم
مــردی بهنام بهروز بــرای او ایجاد مزاحمت کرده
و پیشــنهاد دوســتی به او داده است .از شنیدن این
موضــوع خیلی ناراحت شــدم و تصمیــم گرفتم
بــه ســراغ بهــروز بــروم و از او بخواهم که دســت از
این کارهایش بردارد .مســیر رفــت و آمدش را زیر
نظر داشــتم و میدانســتم که چه زمانــی به خانه
مــیرود .وقتی ســوار خــودرواش شــد او را تعقیب
و در فرصتی مناســب راه را بر او ســد کردم .آن روز
من تنها بودم و کسی هم ،همراهم نبود .خواستم
با او صحبت کنم تا دســت از سر مهرنوش بردارد
اما باهم دعوایمان شد و با جمع شدن مردم آنجا
را ترک کردم .اسلحهای همراهم نبود که بخواهم
تیراندازی کنم ».به دنبال اظهارات متناقض مرد
جوان ،به دســتور بازپرس پرونده ،اســلحه کشــف
شــده برای مشخص شــدن اینکه تیر از آن شلیک
شــده یا خیر به اداره تشــخیص هویت ارسال شد.
همچنین خودروی پژو شــاکی نیز برای مشــخص
شدن علت شکستگی شیشه بررسی خواهد شد.

مرگ مرموز پسر جوان در کمپ ترک اعتیاد

گروه حوادث /پســر جــوان که برای تــرک اعتیاد
راهی کمپ شــده بود  6روز پس از شــروع درمان
به طرز مرموزی جان باخت.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،چند روز
قبل گزارش مرگ مشــکوک پســر جوانی در یک
بیمارستان از سوی مأموران کالنتری  179خلیج
فــارس بــه بازپرس کشــیک قتل پایتخــت اعالم
شد.
نخستین بررسیها نشان میداد که پسر جوان از
یک کمپ ترک اعتیاد به بیمارســتان منتقل اما
ساعاتی بعد تسلیم مرگ شده است.
پدر این پسر  28ســاله در تحقیقات گفت :پسرم
معتــاد بــه تریاک شــده بــود و او را بــرای ترک به
کمــپ بردیم .شــایان بیمــاری خاصی نداشــت
کمپی هــم که برای تــرک انتخــاب کردیم مجوز

داشــت .من پســرم را برای اینکه درمان شــود به
کمپ ســپردم اما آنها  6روز بعد جنازه پســرم را
تحویل دادند به همین خاطر از مســئوالن کمپ
شــکایت دارم و خواهان رســیدگی بــه این ماجرا
هســتم .در ادامه تحقیقات از مســئول کمپ وی
گفت :شــایان برای ترک همــکاری نمیکرد و دو
روز آخر حالش بد شــده بود .اما چون معتاد بود
این حال بد او به نظرمان طبیعی بود .روز دوم که
حالش بدتر شد پزشک کمپ توصیه کرد که او را
به بیمارستان ببریم و ما نیز همین کار را کردیم.
بازپــرس مصطفــی واحــدی از شــعبه یازدهــم
دادســرای امــور جنایــی تهــران دســتور بازبینــی
دوربینهای مداربسته کمپ ،تحقیق از مسئوالن
و کارمنــدان کمــپ برا ی مشــخص شــدن علت
مرگ پسر جوان را صادر کرد.

