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در روزهای پس از بروز یک
حادثه ،کودکان به حمایت و
مراقبت بیشتری نیاز دارند.
ممکن است خیلی بترسند و
فشار زیادی به آنها وارد شده
باشد.

تولد نوزاد پسر
در خانه با کمک
اورژانس گرمسار

با همکاری نیروهای اورژانس ،مادر گرمساری ،نوزاد پسر خود را در منزل به دنیا آورد .ساعت حوالی
 10صبح جمعه ،وضع نامساعد مادر باردار یک خانواده گرمساری به اورژانس اعالم شد .تیم اعزامی
اورژانس از پایگاه فرهنگ پس از اعزام به محل اعالم کرد مادر که در هفته چهلم بارداری است ،دچار
مشکالتی شــده و به دلیل وخامت حال او ،نیروها در همان منزل برای زایمان وی آماده شدند و نوزاد
پسر او را به دنیا آوردند .بعد از زایمان موفق ،مادر و نوزاد به بیمارستان معتمدی گرمسار اعزام شدند و
حال هر دو آنها خوب است.

ذره بین
انفجار یک خانه با گاز اتان فاضالب
این حادثه سه مصدوم داشت

شهروند| صبح جمعه خانهای در خیابان اردیبهشت
شهرضا منفجر شد و این حادثه سه مصدوم داشت .ساعت
 8و  20دقیقه صبح  22شــهریور ماه ،صدای انفجاری از
یکی از خانههای خیابان اردیبهشت در شهرضا به گوش
میرسد که در همان زمان نیروی انتظامی و شرکت گاز
وارد عمل میشــوند ،اما هنوز اطالع دقیقی از علت این
حادثه در دست نیســت .حبیب صادقی ،رئیس اورژانس
 115شهرضا ،با اشاره به مصدومان این حادثه گفت« :این
حادثه سه مصدوم داشت که دو آمبوالنس به محل اعزام
شــد و مصدومان حادثه که یک زن  47ساله و یک مرد
50سالهویکنفررانندهماشینیکهدرحالتردددرکوچه
بوده و به دلیل ریزش آوار بر سر خودرو دچار مصدومیت
شــده بود را به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل
کردند».رسول قرائتی ،رئیس شرکت گاز شهرضا گفت:
«احتمال میرود علت انفجار گاز اتان مربوط به فاضالب
بوده باشد؛ در این حادثه شــدت تخریب بسیار زیاد بوده
بهطوری که د ِر منــزل به خانه مجاور پرتاب شــده ،اما
آتشسوزی به دنبال نداشــته است ».رئیس شرکت گاز
شــهرضا با بیان اینکه به احتمال زیاد انفجار این منزل
مسکونی به دلیل گاز متان نبوده اســت ،افزود« :اگر گاز
طبیعیبودحتماباآتشسوزیهمراهبود».
علتحادثهدردستبررسیاست
ابراهیمعلیاکبری ،معاونعملیاتسازمانآتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری شهرضا ،گفت« :صبح جمعه
به آتشنشانی انفجار منزل مسکونیای گزارش شد که در
ســریعترین زمان ممکن نیروهای امدادی بر سر صحنه
حادثه رسیدند .عملیات خاکبرداری با  50نفر از کارگران
شهرداریوکارکنانآتشنشانیدرحالانجاماست،تااین
عملیات بهطور کامل انجام نشود ،علت حادثه مشخص
نمیشود».
قتل در همدان ،دستگیری قاتل در تهران
قاتلاسدآبادیکهدرمقابلدادگستریجوانیرابهقتل
رساندهبود،عصرروزپنجشنبهدرتهراندستگیرشد.
حســین بشــری ،معاون اجتماعی فرمانده انتظامی
اســتان همدان ،گفت« :دو شهروند اســدآبادی به علت
اختالف ملکی در دادگســتری اسدآباد حضور یافتند که
برادرزادهیکیازطرفینمقابلایننهادقضائیبهفردمقابل
حملهور شده و با ضربه سالح سرد به قسمت گردن او را به
قتل رساند .با تالش ماموران و اقدامهای فنی و اطالعاتی
مشخص شد که قاتل در تهران حضور و تردد دارد که عصر
پنجشنبه در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر
شــد و هماکنون در حال انتقال به همدان است».با توجه
به اینکه احتمال درگیری طایفهای و نزاع دستهجمعی
در روستای محل ســکونت طرفین درگیری متصور بود،
نیروهای پلیس به موقع در محل حضــور یافته و از بروز
درگیری احتمالی جلوگیری کردنــد .معاون اجتماعی
فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه تحقیقات
تکمیلی از قاتــل در همدان انجام میشــود ،اضافه کرد:
«ناتوانی افراد در کنترل خشــم برخی مواقع موجب بروز
قتلمیشودکهعواقبآنجبرانناپذیراست».
بخشش زندانی محکوم به قصاص
در بندرعباس
جوان محکوم به اعدام در بندرعباس با رضایت خانواده
مقتول از طنــاب دار نجات یافت .بــا پیگیری جمعی از
مســئوالن ،روحانیان ،معتمدان محلی و اعضای شورای
حل اختالف اســتان ،در عملی خداپســندانه با گذشت
قطعی اولیای دم ،جوان بندرعباســی کــه به دلیل قتل
همکالسیاش در زندان به سر میبرد ،پس از سپریکردن
۶ســال مجازات حبس از قصاص رهایی یافت .بهارسال
 ۱۳۹۲در یکی از مدارس استان هرمزگان دو دانشآموز
با نامهای اختصاری (الف – الف) و (و-ذ) به خاطر اختالف
کوچکی با هم درگیر میشوند که یکی از طرفین درگیری
به نام (الف-الف) که جوانی  ۱۸ســاله بوده ،پس از پایان
زمان مدرســه دوباره با (و-ذ) درگیر شــده و با چاقو او را
مجروح میکند که بر اثر شــدت جراحات منجر به فوت
میشود .در پی این حادثه و پس از طرح شکایت از سوی
اولیای دم و دســتگیری متهم به قتل با تشکیل پرونده
قضائی و رسیدگی در دادگاه کیفری استان ،درنهایت به
استناداقرارصریحقاتلرأیقصاصنفسصادرشد.

گزارش «شهروند» از حال و روز همسایگان ،چند ماه پس از قتل میترا استاد

سایه وحشت بر سر واحد  2701برج آرمیتا
یکیازساکنانبرجآرمیتا:قیمتواحدهایاینساختمانبهنسبتمنطقهارزانترشده

شهروند| چهار ماه از آن روز پرهیاهو گذشت .روزی باور نکردنی برای ساکنان برج
آرمیتای شهرک غرب.همان ساختمانیکه جنجالیترین جنایتهای تاریخ معاصر
ایران را به خود دید .جســد غرق خونیک زن که به ضرب چنــد گلوله از پای درآمده
بود .ابتدا کسی باور نمیکرد مقتول ،همسر شــهردار اسبق تهران است .اصال خیلی از
ساکنان این ساختمان لوکس از همسایگی با نجفی و همسردومش بیخبر بودند .آنها
وقتیفهمیدندکهمدتیاستدیواربهدیوارچهکسیزندگیمیکنندکهتیمویژهقتل،
پلیس آگاهی ،بازپرس جنایی و کلی مامور به این ساختمان هجوم آوردندتا پرده از راز
این جنایت بردارند .اما باز هم ساکنان این ساختمان مطمئن نبودند ،چون آن روزکسی
جواب درستی به آنها نمیداد .همه حواسها جای دیگری بود ،اینکه قاتل کجاست؟
کجامیتواندرفتهباشد؟دستنوشتههایبهجایماندهازآقایشهردارهمهمهرانگران
کرده بود،نگران از اینکه تنها سرنخ این پرونده دست به اقدامی غیرمنتظره بزند و این
جنایت سر به مهر باقیبماند .اما هیچکدام از آنها نشد ،نجفی بعدازظهر آن روز خودش
را به پلیس آگاهی معرفیکــرد و باقی ماجرا که در این مدت همه جزییات آن مو به مو
روایتشدهاست.
اما در میان همه اخبار ریز و درشــت این حادثه ،آن چه تاکنون کمتر به آن پرداخته
شده ،حال وهوای خانهای است که این جنایت در آن رخ داد .ساکنان ساختمانی که حاال
خیلی هم ازمحلزندگیشان راضی نیستند .ساختمان آرمیتا یکی از سه بلوک معروف
منطقه شهرک غرب تهران است.حدفاصل شهرک غرب و سعادت آباد ،منطقهای به
نسبت مرفهنشین و گران .در همان روزهاینخست و پرخبر قتل میترا استاد ،خانواده
نجفی اعالم کردند این خانه اجارهای است .درواقع بهواسطه یکی از دوستان نجفی این
خانه تهیه شده تا میترا استاد همراه پسرش و شــهردار اسبقتهران برای مدتی در آن
زندگی کنند .شواهد و بررسی وضع خانه هم نشان میداد که آنها تازه بهاین خانه نقل
مکان کرده بودند .نجفی هم در اعترافات بارها به این موضوع اشــاره کرد .دختر وداماد
نجفیهمهمینراگفتنداماهیچکدامازآنهادربارهاجارهبهایاینخانهلوکسصحبتی
نکردند.البتهناگفتهپیدااستکهپرداختاجارهاینخانهازعهدهمردمعادیبرنمیآید.

ماجرای  2خودکشی و یک قتل

مرگ تلخ سه دختر و پسر
در آخر هفته کشور

آن روز یعنی هفتم خردادماه ساختمان آرمیتا به عکس یک همه رسانههای تبدیل
شد.ساختمانیسفیدرنگباپلههایسیاهکشیده.تصاویرنمایبیرونیاینساختمانتا
روزها تنها قابی بود که ازمحل جنایت منتشر میشد .موضوعی که به گفته ساکنان این
ساختمانمشکالتزیادیهمبرایآنهادرستکرد.بابکیکیازساکناناینساختمان
به «شهروند» میگوید« :از همان روزی که ایناتفاق افتاد ،دردسرهای ما هم شروع شد.
دوست و آشنا بود که با ما تماس میگرفتند ،خیلیها کهبه خانه ما آمدند ،فکر میکردند
کهماازهمهچیزخبرداریم.خالصهاینکهچندماهیداستانداشتیم».اوادامهمیدهد:
«تا چند هفته که مردم از بیرون ساختمان عکس میگرفتند؛ پیاده و باماشین ،خیلیها
دوست داشتند تا در واحد محل جنایت را هم از نزدیک ببینند ،اینها رانگهبانها برای ما
تعریف کردهاند ».رضا یکی دیگر از ساکنان این ساختمان از مشکالت روحی واضطراب
فرزندانش پس از وقوع این جنایت به«شهروند» میگوید« :دختر  6ساله من از همان
روزیکهاینحادثهاتفاقافتاد،حالش تغییرکرد .شبها تنهادراتاقشنمیخوابد .مدام
بهانهمنوهمسرمرامیگیرد.هرچقدرهمتالشکردیمتانگرانیاورارفعکنیمفایدهای
نداشت .عکسخانه ما روی همه سایتها بود ،مدام آنها را به ما نشان میدادند .مجبور
شدیم او را چند جلسهبه مشــاوره ببریم .حدود یک ماهی است که حالش بهتر شده.
اما باز هم بهانهگیری میکند .مشــاوربه ما گفت مدتی طول میکشد تا اثر این حادثه
کمرنگ شود و دخترم به شرایط عادیبازگردد .راستش را بخواهید همسرم هم کمی
ترسیده بود ،اما خب به خاطر دخترمان جوری رفتارمی کردند تا او متوجه نشود .حاال
شانس آوردیم که آن روز صدای گلوله را نشنیده بود ».او ادامهمی دهد« :ما اینجا فقط
با دو خانواده آشنا هستیم و گاهی هم رفت و آمد میکنیم .یکی از آنهادوتا پسر دارد ،پسر
کوچکشان؛«آرشان» همسن «آیدا» دختر من است ،آنها همه هم همینمشکل ما را
داشتند ،همین هم شد برای مدتی به خانه یکی از اقوامش در شمال رفتند تا آرشاندر
خانهپدربزرگشاینحادثهرافراموشکند».
 اما مشکالت اهالی این ساختمان به همین جا ختم نشد .مریم زنی حدودا 45ساله از
افت قیمتواحدهای این برج به «شهروند» میگوید .به گفته او این برج در کل منطقه
شهروند| سه مرگ تلخ در آخر هفته در سه نقطه
کشور خبر ســاز شــد .یک دختر نوجوان در تهران و
یک پسر 30ســاله در دشتســتان به استقبال مرگ
خودخواستهرفتند.آنهابعدازدرگیریباخانوادههایشان
مرگ راانتخاب کردند و جان باختند .در این میان پسر
جوان نیز از طرفداران استقالل بود و چند وقت پیش از
خودکشیاشسنگقبرخودرابانشانباشگاهاستقالل
ساخته بود .از طرف دیگر در جنوب کشور نیز دختر19
سالهای قربانی درگیری با خانوادهاش شد .اما او خودش
مرگ را انتخاب نکرد ،پدرش بود که او را به قتلرساند.
استقاللی

مرگخودخواستهیکهوادار
بعد از مرگ جنجالی ســحر ،این بار یک پسر جوان
به استقبال مرگ خودخواســته رفت تا یکی دیگر از
هوادارانتیم استقالل جان خود را از دست بدهد .دلیل
خودکشی او مشکالت خانوادگی بود ،با این حال پسر
جوان یکســال پیش از خودکشیاش ،سنگ قبری
برای خود ساخت که نشان باشــگاه استقالل روی آن
حک شده بود .مســعود خلیفه از طرفداران دو آتیشه
اســتقالل بود کهدســت به مرگ خودخواسته زد و
جانباخت.
مســعود خلیفه جوان  30ساله اهل روستای طلحه
دشتســتان بود .او یکسال پیش ســنگ قبرش را با
نشانباشگاه استقالل ســاخت و چهارشنبه گذشته
خودکشــی کرد .حاال عکس ســنگ قبر این جوان با
نشان باشگاهاستقالل در شبکههای اجتماعی دست
به دست میشود .منابع محلی میگویند وی پیش از
اقدام بهخودکشی با پدرش بر سر ارث دعوا کرده ،بعد
ت.
چند اصله نخل را سوزانده و سپس خود را کشته اس 
مسعودوقتیسنگقبرشراساختگفتهبود،اطرافیانم
پرسپولیسی هستند و میترســم بعد از مرگم نشان
باشگاهپرسپولیسرارویسنگقبرمبزنند.

انگشت نما شده و بههمین دلیل هم خواهان کمی برای خرید پیدا کرده است« :چند
هفته پیش برای فــروش خانه با چندامالکی تماس گرفتــم ،وقتی موقعیت ملک را
گفتم بالفاصله گفتند همان خانهای که نجفی میترا راکشته ،اصال در این منطقه همه
ساختمان ما را به این نام میشناسند ،بعد هم امالکیها به ماگفتند که قیمت واحدهای
اینبلوکبههمیندلیلازقیمتمنطقهپایینترآمده،چونخریدارآنکمشدهاست».


حاال اینکه واحد شماره 2701برج آرمیتا چه وضعی دارد ،هم برای خودش حکایتی
شــده .این واحد برای مدتی به دستور قضائی پلمپ شده بود .روال هم همین است .به
هرحال بخش مهمی ازتحقیقات پلیس و سرنخهای الزم در هر پرونده جنایی مربوط
به صحنه جرم است .به همین دلیلاولین کاری که در این گونه حوادث انجام میشود
مهر و موم شدن محل وقوع قتل است .چندهفته بعد از وقوع حادثه اما این ساختمان
دوباره تعداد زیادی مامور و ماشین پلیس را به خود دید.این بار اما محمدعلی نجفی هم
همراه آنها بود تا صحنه جنایت را بازســازی کند .برنامهای کهحدود یک ساعت زمان
برد .البته که مسئوالن دادسرای جنایی پایتخت برای جلوگیری از ازدحام وجنجالی
شدن ماجرا ،بازســازی صحنه جرم را جمعه بعدازظهر و در سکوت کامل انجام دادند.
تا جاییکه حتی وکالی مدافع نجفی هم از زمان بازسازی صحنه جرم بیخبرماندند .با
این حال چند روزیپس از آن به دستور مقام قضائی این خانه فک پلمپ شد .خانهای که
به گفته ساکنان اینساختمان همچنان در اختیار خانواده استاد است .یکی از ساکنان
برج آرمیتا که نخواست نامشفاش شود ،درباره شرایط حال و حاضر واحد  2701این
برج به «شــهروند» میگوید« :صاحب اصلیاین ساختمان خارج از کشور است .البته
مدیریت برج به نمایندگی از او پیگیر کارها اســت .اما خبخانواده استاد هنوز کلید را
تحویل ندادهاند .تا جایی که من خبر دارم هنوز وسایلشان را هم نبردهاند ،همه چیز مثل
همان روز است .من شنیدم که مسعود استاد چندباری به خانه سر زده است .ازبرنامه
صاحب خانه هم خبر ندارم ،اما از همسایهها و امالکیهای منطقه شنیدهام که اینخانه
نه به این راحتیها اجاره میرود و نه به فروش میرسد .»

سال گذشته بود که روزنامه خبر ورزشی این خبر را
منتشــر کرد« .هوادار متعصب استقاللی از ترس اقوام
پرسپولیسیاش دست به کار عجیبی زد .حرکتی که در
ت. یک هوادار سرسخت
فضای مجازی سوژه شده اس 
استقاللی در استان بوشهر با وجود اینکه در قید حیات
است ،ولی برای خودش سنگ قبری با لوگوی استقالل
تهیه کرده است .این هوادار دلیل این کارش را اینگونه
توضیح داده اســت :چون اقوام همه پرسپولیسیاند،
میترسم بعد مرگم لوگو استقالل را روی سنگ قبرم
نزنند».
خودکشیبعدازاعتراضبهنحوهپوشش
ماجرای مرگ تلخ دختر  16ساله نیز خبر ساز شد.
دختری نوجوان که بعد از اعتراض پدر و مادرش به نحوه
پوشش او ،خودش را از طبقه چهارم به پایین پرتاب کرد
و جان داد.
ســاعت  ۱۵دقیقه بامداد روز ۲۰شهریور بود که در
غرب تهران این اتفاق افتاد .بالفاصله بعد از سقوط این
دختر ،ماموران کالنتری  ۱۴۰باغ فیض تهران از ماجرا
مطلع شــدند و بالفاصله تیمی از ماموران و امدادگران
اورژانس در محل حادثه حاضر شــدند .در همان ابتدا
مرگ این دختر نوجوان از سوی تیم پزشکی در محل
حادثه تأیید شــد .بعد از آن نیز ماموران دست به کار
شدند و پس از هماهنگی با بازپرس ویژه قتل تحقیقات
خود را در این رابطه آغاز کردند .در ادامه پس از صحبت
با خانواده این دختر مشخص شد که گویا نحوه پوشش
وی پس ازآشــنایی با یک پسر جوان ،تغییر کرده بود.
خانوادهاش در تحقیقات به پلیس گفتند از وقتی بااین
پسر دوست شده بود ،لباسهای نامناسب میپوشید و
ما هم با او مخالفت میکردیــم .اما باز هم بهکارهایش
ادامه میداد .تا اینکه شامگاه روز سهشنبه دوباره سر
همین موضوع با دخترم بحث کردیــم .او هم بهاتاق

خودش رفت و دقایقی بعد ناگهان صدای وحشتناکی
شــنیدیم .وقتی رفتیم دیدیم که دخترمــان از باالی
ســاختمان خودش را به پایین پرتاب کرده است .پس
از صحبتهای خانواده این دختر نوجوان ،بازپرس ویژه
قتل در این پرونده دستور داد تا جسد دختر نوجوان به
پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات در این زمینه
ادامه دارد.
قتلدختر19سالهدرهفتکل
فرار از خانه به قیمت جان یــک دختر جوان تمام
شد .این دختر  19ساله قربانی به دنبال برخورد شدید
وخشــونتآمیز خانوادهاش به قتل رسید .براساس
اعالم مقامــات انتظامی منطقه هفتکل خوزســتان
دلیل اینحادثه تلخ ،فرار دختر جــوان از خانه بوده
که ظاهرا خانواده این دختــر جوان به همین دلیل او
را میکشند.تاکنون در این رابطه چهار نفر بازداشت
شدهاند و پلیس در تالش برای روشن شدن جزییات
این حادثهاست« .شهروند» برای اطالع از چند و چون
این حادثه ســعی کرد با مقامات قضائی شهرســتان
هفتکل صحبتکند ،اما تالشهای انجام شده برای
آگاهی از جزییات این پرونده بینتیجه بود .خبر قتل
این دختر  19سالهرا سرهنگ علی تقدسی فرمانده
انتظامی هفتکل در استان خوزســتان اعالم کرد .به
گفته او این جنایت دربخش «رغیوه» این شهرستان
رخ داده و بررسیهای انجام شده نشان میدهد ،این
دختر جوان به دلیلخفگی و ضربات وارده شده به قتل
رسیده است .او در توضیح انگیزههای این جنایت هم
گفت« :در پی فرارایــن دختر جوان از منزل ،اعضای
خانواده اقدام به قتل او کردهاند ».آن طور که فرمانده
انتظامی هفتکل اعالمکرده تاکنــون در این ارتباط
چهار نفر دستگیر شدهاند و جزییات بیشتر این قتل
در دست بررسی است.

