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شوهرم مرا مجبور به سرقت و اخاذی می کرد 

ســاختمان های دولتی و نیمه دولتی بالاستفاده، تعیین 
تکلیف شوند

 بســیاری از ســاختمان های دولتــی نیمه دولتــی و موقوفه 
سال هاست که استفاده نمی شوند و بدون سکنه مانده اند. نمونه 
آن ساختمانی در خیابان انبار نفت، ساختمان موقوفه ای نبش 
خیابان استخر یا ساختمانی کنار ترمینال جنوب است. اینها همه 
متعلق به مردم و بیت المال هستند و مسئوالن موظف هستند 
فکری اساسی برای این موضوع بکنند؛ چرا که به تدریج و با مرور 

زمان ساختمان ها تخریب و غیرقابل استفاده می شوند.
داوودپور از تهران

ایجاد فضای سبز همگانی اولویت مسئوالن باشد
مردمی که دائم در جامعه تردد می کنند و با رعایت اصولی انسانی 
و اسالمی در حال زندگی هســتند اولویت پارک ویژه بانوان یا 
آقایان ندارند. مسئوالن از رهگذر این اندیشه که پارک ویژه افراد 
ایجاد کنند می توانند به فکر ایجاد گسترش فضاهای عمومی و 
سبز برای همگان باشند. هم اکنون شمار بانوانی که از فضاهای 
زنانه استفاده می کنند اندک است چرا که اغلب ترجیح می دهند 

در کنار همسر و فرزند خود در فضای پارک باشند.
اکبر رضوانی از تهران 

چرا هیچ بانکی اعتباری برای پرداخت وام ازدواج ندارد
هر روز برای ثبت نام وام ازدواج به ســامانه بانک مرکزی ایران 
مراجعه می کنم و هر بار پیغام می دهد هیچ بانکی برای پرداخت 
وام ازدواج اعتبار پرداخت ندارد. آیا کسی هست پاسخ دهد که 

چرا هیچ اعتباری برای این امر مقدس نیست.
عصاری از کاشان

بخشی از امتیازات جانبازان به رزمندگان تسری یابد
شــاید تنها راه حمایت قاطع و مســتمر از رزمندگان تسری 
امتیازات جانبازان از طریق ارائه درصد به رزمندگان باشد که در 
این خصوص مصوبه ای هم وجود دارد که اگر اجرایی شود عده 

زیادی از رزمندگان وضعیت بهتری خواهندیافت.
سیفیان از مالیر

پرونده مسکن مهر هشتگرد در دستور کار ویژه قوه قضاییه 
باشد

بعد از ســال ها انتظار و پس انداز در طرح مســکن مهر ثبت نام 
کردیم اما در کمــال ناباوری هنوز به مرحله تحویل نرســیده 
واحدها هر کدام به دو نفر فروخته شــده اســت. همه سرمایه 
زندگی ما و نیز خریداران به هوا رفته است و اگر قوه قضاییه به 

دادمان نرسد هیچ امیدی به جایی نداریم.
خانم سرپرست خانوار از هشتگرد

جلوی سوخت بیهوده گاز در بوشهر را بگیرند
عید به بوشهر مسافرت کردیم و متأسفانه شاهد سوختن روزانه 
صدها هزار لیتر گاز بودیم که فقط می ســوزد و هدر می رود که 
عالوه بر آالیندگی هوا هدر رفت ســرمایه نیز است چرا فکری 
برای استحصال و فرآوری این محصولی که می سوزد نمی کنند؟
خدیر از کرج 

اقدام عجیب شرکت مخابرات در روزهای پایانی سال
در روزهای آخر اسفند ماه سال 1400، تلفن مشترکینی که به 
مخابرات بدهی داشتند قطع شد. بدهی شخص من 6500تومان 
بود! جالب اینجاســت که حتی بعد از پرداخت هم تلفن وصل 
نشــد و من در آن روزهای پرترافیک و شلوغ مجبور به مراجعه 
حضوری به شرکت مخابرات منطقه شدم! باتوجه به نزدیکی این 
مسئله با نوروز، بهتر بود شرکت مخابرات تا شروع سال جدید 
صبر می کرد و مشــترکین را برای این مبالغ ناچیز به دردسر و 

زحمت نمی انداخت.
شیابی از تهران

یکی از رواق های حــرم عبدالعظیــم)ع( به نام مرحوم 
ری شهری نامگذاری شود

مرحوم آیت اهلل ری شهری خدمات بســیار زیادی برای آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( داشتند که تصاویر اوایل 
انقالب حرم مطهر و اکنون بخشــی از آن خدمات را به تصویر 
می کشد. پیشنهاد می شود یکی از اماکن، رواق ها یا صحن های 

مطهر به نام این عالم مجاهد نامگذاری شود.
موذن از شهرری

صدای موتورســیکلت ها آرامش خیابان دهخورقان را 
برهم زده است

خیابان شهید دهخورقان در میدان رسالت درست روبه روی 
پایانه تاکســیرانی واقع شده اســت. این خیابان دنج و آرام 
به تازگی مملو از موتورسیکلت شــده چرا که مغازه هایی که 
قبال مشــغول فروش لوازم یدکی بودند بدون مجوز تبدیل 
به تعمیرگاه موتورســیکلت و موتور ســازی  شده اند و حتی 
سوپرمارکت محل هم تبدیل به موتور سازی  شده است این 
در حالی است که این خیابان بافت مسکونی دارد. کسبه علت 
را پرداخت اجاره های باال توسط تعمیراتی ها می دانند. اکنون 
مدت هاست نه جای پارک داریم، نه آرامش و نه چهره شهری. 
موتورسوارانی که برای تعمیر می آیند با ویراژ و صدای اگزوز 
مردم آزاری می کنند و کسبه هم مشغول کار پرسر و صدای 
تعمیرات هستند. از مســئوالن ناحیه 2منطقه 4شهرداری 

تقاضای رسیدگی و حل معضل را داریم.
باقری از سکنه خیابان

6 ماه از خرابی پل مکانیزه تقاطع همت – جنت آباد گذشت
پل مکانیزه تقاطع همت – جنت آباد از 12 ماه سال حداقل 6 ماه را 
خراب بوده و اکنون مدت هاست سالمندان و دیگر افراد با مشقت 
از این تقاطع عبور می کنند. این پل برقی شــب ها حتی المپ 
ندارد و گفته می شود اصلی ترین علت تعطیلی آن نپرداختن پول 
برق به اداره برق توسط پیمانکار است. تصور کنید افراد سالمند 
و زنان باردار و بعضا افراد ناتــوان چگونه 60پله را باال می روند و 

پایین می آیند.
عرب از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

فاجعه در ساحل چابهار
مرد جوان و 2فرزند خردسالش در دریا غرق شدند

مرد جوان وقتی دید موج دریا 2 فرزند خردسالش را با خود برده 
و آنها در یک قدمی مرگ قرار دارند برای نجات آنها به آب زد اما 
خودش هم دچار حادثه شــد تا این حادثه تلخ با مرگ پدر و 2 

فرزندش پایان یابد.
به گزارش همشهری، این خانواده 4نفری که اهل مشهد هستند 
و به چابهار ســفر کرده بودند عصر شــنبه برای تفریح به ساحل 
دریابزرگ رفتند. درحالی که زن و شوهر جوان کنار دریا نشسته 
بودند دختر و پسر 5 و 8ساله شان در ساحل بازی می کردند. آنها 
چند روز بود که از مشهد به چابهار آمده بودند و قرار بود به شهرشان 
برگردند. درحالی که بچه ها سرگرم بازی بودند ناگهان دختربچه 
دید که موج دریا به برادر خردســالش زده و او را با خود می برد. او 
دوان دوان جلو رفت تا برادرش را از دریا بیرون بکشد اما شدت موج 
به حدی بود که خودش هم به دریا کشیده شد. پدر و مادرشان اول 
فکر کردند آنها بازی می کنند اما وقتی فریادهای بچه ها را شنیدند 
که کمک می خواســتند برای نجات بچه ها دوان دوان خود را به 
آنها رساندند. وقتی آنها به دریا رسیدند موج بچه ها را چند متری 
داخل کشیده بود. زن و مرد جوان با همه وجود داخل آب پریدند تا 
جگرگوشه های شان را از مرگ نجات دهند. در آن لحظات حساس 
پدر و مادر کودکان همه تالش شان را برای نجات آنها انجام دادند 
اما شدت موج های پی در پی که می آمد به حدی بود که نه تنها آنها 
نتوانستند بچه ها را نجات دهند بلکه خودشان هم گرفتار شدند. 
در این لحظات بود که چند نفر که شاهد این حادثه هولناک بودند 
تالش کردند تا اعضای این خانواده را نجــات دهند اما درنهایت 
عالوه بر 2 فرزند خردسال، پدر 35ساله خانواده نیز در دریا غرق 
شد و فقط مادر خانواده از مرگ نجات پیدا کرد. محمودرضا ناصح، 
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی ایرانشــهر در این باره گفت: پس از اعالم خبر این حادثه 
پرسنل اورژانس چابهار در کمترین زمان ممکن خود را به محل 
حادثه رساندند و پس از ساعتی جســت وجو پیکر بی جان پسر 
خردسال و پدرش توسط تیم های امدادی بندرچابهار پیدا شد و 

تیم های جست وجو به دنبال یافتن پیکر سومین قربانی هستند.

وقتی پسربچه 5ساله گرفتار امواج رودخانه شد و آب او را با خود 
برد، خواهرش برای نجات او خودش را به امواج سپرد اما در این 

حادثه تلخ، هر دوی آنها جانشان را از دست دادند.
حدود ساعت 11:30 روز پنجشــنبه 11 فروردین بود که خبر 
غرق شــدن دو کودک 5 و 10ســاله اهل روســتای آزادلو در 
رودخانه پرآب ساللی در استان اردبیل بین اهالی پیچید. فاطمه 
و امیرعلی، خواهر و برادر 10و 5ساله آن روز به همراه محمد، دایی 
خردسالشان با خریدن کمی تنقالت برای گرفتن چند عکس 
یادگاری و بازی و تفریح در کنار رودخانه، از خانه خارج شده بودند 
که قربانی امواج خروشان رود شدند. ابتدا امیرعلی برای عبور از 
عرض رودخانه وارد آب شده بود که سطح باال و سرعت جریان 
آب امکان مقاومت را از این کودک گرفت و او را با خود برد. فاطمه 
با دیدن این صحنه هولناک برای نجات برادر وارد رودخانه شد اما 

جریان آب شدیدتر از آن بود که بتواند در برابرش مقاومت کند.
محمد، دایی خردسال بچه ها، در تمام این دقایق نظاره گر حادثه 
بود و با فریاد درخواست کمک می کرد. در همین هنگام بود که 
فاطمه پس از گیر کردن به یک تکه چوب در رودخانه، با فریاد از 
محمد خواست که به روستا برود و کمک بیاورد. محمد دوان دوان 
خودش را به روستا رساند و لحظاتی بعد چند نفر از اهالی راهی 
رودخانه شدند. به گزارش مهر، بعد از رسیدن اهالی به حاشیه 
رود سالله، یکی از آنها بخشی از بدن دختر غرق شده در رودخانه 
را از فاصله دور دید اما به دلیل در دسترس نبودن تجهیزات اولیه، 

نیروهای کمکی و عمق زیاد آب شرایط نجات در آن لحظه مهیا 
نشد. کمی بعد از آن همین یک نشانه کوچک هم از دختربچه در 
میان گل و الی رودخانه ناپدید شد. عزیز خوانساالر، یکی از اهالی 
روستای آزادلو و همســایه خانواده داغدار می گوید: ما از همان 
دقایق اولیه به همراه مأموران نیــروی انتظامی در محل حادثه 
حاضر شدیم اما متأسفانه به دلیل شرایطی که در منطقه حاکم 
بود و وضعیت آب رودخانه و نبود دید کافی قادر به انجام کاری 
نبودیم. رحمان کمالی، دهیار روستای آزادلو نیز می گوید: با توجه 
به ذوب شدن برف دامنه کوه های اطراف روستا عمق رودخانه در 
ساعات اولیه حادثه در حدود 1.20متر بود که با نزدیک شدن به 
عصر عمق آب در اتفاقی کامال عجیب بیشتر هم شد و به حدود 
4متر رسید که همین موضوع فرصت آغاز عملیات جست وجو را 
در ساعات اولیه حادثه از نیروهای امدادی و کمکی گرفت. به گفته 
وی، در روزهای عادی عمق رودخانه سالله در منطقه خیلی کمتر 
از یک متر و همیشه برای مردم منطقه امن بوده است اما در روز 
حادثه حجم آب جاری شده از این رودخانه که عرض آن 3متر 
است سبب تعجب همه اهالی شد. دهیار روستا ادامه می دهد: 
نیروهای امدادی و مردم محلی چنــد روز در رودخانه به دنبال 
این خواهر و برادر گشــتند تا اینکه پس از گذشت 4روز ساعت 
1۷:50 روز یکشنبه 14فروردین پیکر یکی از دو کودک و فردای 
آن روز نیز پیکر دومین کودک غرق شده توسط عوامل جمعیت 

هالل احمر گرمی در منطقه پیدا و تحویل خانواده شان شد.

تصادف هولناک سرویس مدرسه
تصادف سرویس مدرسه ای در چالوس باعث مصدومیت 4نفر 

از دانش آموزان شد.
به گزارش همشــهری، این حادثــه ســاعت ۷:20دقیقه صبح 
دیروز )یکشــنبه( در چالوس اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 
دانش آموزان سوار بر یک خودروی پژو راهی مدرسه بودند که در 
میانه راه خودرو از مسیر منحرف شد و با موانع کنار جاده به شدت 
برخورد کرد. شــدت حادثه به حدی بود که هــر 4دانش آموز و 
راننده سرویس مدرســه مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند. 
مهدی سام، رئیس آموزش و پرورش چالوس در این باره گفت: در 
لحظات اولیه بعد از این حادثه نیروهای مرکز فوریت های پزشکی 
با حضور در محل حادثه، چهار دانش آمــوز و راننده مصدوم را به 
بیمارستان های طالقانی و اورژانس منتقل کردند. وی با بیان اینکه 
دو دانش آموز از ناحیه ســر و پا دچار آسیب شدند و دو دانش آموز 
دیگر نیز به صورت ســرپایی مداوا شــدند، ادامــه داد: وضعیت 
دانش آموزان خوب است و در حال ترخیص از مراکز درمانی هستند.

دستگیری عامل کتک کاری در مرکز 
توانبخشی کرج

دادستان مرکز استان البرز از دستگیری فردی که در یک مرکز 
توانبخشی اقدام به ضرب و شــتم یکی از مددجویان کرده بود 

خبر داد و گفت فعالیت این مرکز به حالت تعلیق درآمده است.
حســن مددی، درباره ضرب و جرح مددجوی بستری شده در 
یکی از مراکز توانبخشی شبانه روزی کرج، گفت: بالفاصله پس از 
انتشار فیلم ضرب و جرح یک مددجوی 16 ساله در یکی از مراکز 
توانبخشی شهرستان کرج که در ســطحی گسترده در فضای 
مجازی و رسانه ها منتشر شده بود دستور قضایی برای شناسایی 
و دستگیری ضارب صادر شد. مددی ادامه داد: با اقدامات انجام 
شــده توســط کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان، متهم 
شناسایی، دستگیر و برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار گرفت. 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان درخصوص آخرین 
وضعیت این مرکز نیز گفت: این مرکز توانبخشی واقع در مهرشهر 
کرج پلمب و کلیه فعالیت های آن به حالــت تعلیق درآمده و 

مددجویان آن به مراکز دیگر انتقال یافتند.

نصب عالئم راهنمایی به جای
 رفتن به زندان

راننده ای که به دلیل بی احتیاطی قرار بود زندانی شود با حکم 
جایگزین قاضی به جای رفتن به زندان به نصب عالئم راهنمایی 

و رانندگی در جاده محکوم شد.
به گزارش همشهری، این راننده جوان مدتی قبل در جریان یک 
سانحه رانندگی در جاده مراغه - هشترود مرتکب بی احتیاطی 
شد. بررسی های کارشناســان پلیس از مقصر بودن او حکایت 
داشت. به همین دلیل پرونده اش برای تصمیم گیری به دادگاه 
فرستاده شد. پس از بررسی پرونده، قاضی طبق قانون می توانست 
راننده را به حبس محکوم کند اما از آنجا که او فاقد سابقه کیفری 
بود رئیس دادگاه بخش سراجو با استفاده از ظرفیت مجازات های 
جایگزین در حکمی ابتکاری او را به جای زندانی شدن به نصب 

عالئم راهنمایی و رانندگی در محل حادثه محکوم کرد.
نادر شــریفی، رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای مراغه در 
این باره گفت: قاضی طاهر انوری، رئیس دادگاه بخش سراجو این 
حکم را صادر کرد و در اجرای آن راننده بی احتیاط تابلوی عالئم 
راهنمایی و چراغ چشمک زن را در یکی از نقاط حادثه ساز این 
جاده نصب کرد. به گفته رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای 
مراغه، حکم جایگزین برای این راننده باعث آرام سازی ترافیک 
در جاده مراغه - هشترود شده است. چراکه به خاطر حجم باالی 
ترافیک در این جاده و تردد روزانه بیش از ۷هزار دستگاه خودرو، 

حوادث زیادی در آنجا اتفاق می افتاد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

»شوهرم مرا مجبور می کرد دست به 
کارهای خالف بزنم و از مردان پولدار 
اخاذی کنم، برای همین تصمیم به 
فرار از خانه گرفتم.« این گفته های زنی جوان است 
که حدود 40روز ناپدید شده بود و در این مدت همه 
تصور می کردند قربانی حادثه ای هولناک شده است.

به گزارش همشهری، حدود 2 ماه قبل مردی به اداره 
پلیس رفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد.

وی گفت: من و همسرم سرایدار ساختمانی در شمال 
تهران هستیم و حدود 2سالی می شود که با یکدیگر 
ازدواج کرده ایم. همسرم آخرین بار به من گفت که 
می خواهد به مرکز خرید برود و تا شب برمی گردد. 
پس از آن او رفت و دیگر برنگشت و این آخرین تماس 
و مکالمه میان من و همســرم بود. مرد جوان گفت: 
غیبت همسرم باعث نگرانی ام شد و از طرفی موبایلش 
خاموش بود و هیچ کس حتی بستگانش نیز از او خبر 
نداشــتند. به همین دلیل احتمــال می دهم بالیی 
برسرش آمده باشد، چرا که ســابقه نداشت او بدون 

اطالع من جایی برود.

شروع تحقیقات
با اظهارات مرد جوان، پرونده ای تشکیل و گروهی از 
مأموران اداره آگاهی تهران با دستور قاضی حبیب اهلل 
صادقی، بازپرس شــعبه هشتم دادســرای جنایی 
تهران تحقیقات برای یافتن ردی از زن گمشده را آغاز 
کردند. آنها به سراغ دوستان و آشنایان این زن رفتند 
و به تحقیق از آنها پرداختند اما هیچ سرنخی به دست 
نیامد. کسی از این زن خبر نداشت و معلوم نبود که 

قربانی چه سرنوشتی شده است.

پیام عجیب
همچنان که تحقیقات ادامه داشــت، زن جوان پس 
از حدود 40روز از ناپدید شــدنش پیامی در یکی از 
شبکه های اجتماعی برای مادرش فرستاد. او نوشته 
بود که »دلم برایت تنگ شده است. نگران من نباش. 

من خوبم و جایم امن است.« 
مادر پس از دریافت این پیامک، ماجرا را به دامادش 
اطــالع داد و با وجود این مرد جــوان تصور می کرد 
همســرش را گروگان گرفته اند و به همین دلیل از 
پلیس کمک خواست. با هماهنگی های صورت گرفته 
مادر از دخترش خواســت تا برای مالقات او به خانه 
یکی از بستگانش برود که وقتی زن جوان درخواست 
مادر را پذیرفت معلوم شد که ماجرای گروگانگیری 
درکارنبوده است. زن جوان با تصمیم خودش از خانه 

فرار کرده بود و فکرش را نمی کرد که مادرش موضوع 
را به شوهر او اطالع بدهد. به همین دلیل برای دیدن 
مادرش به خانه بســتگانش رفت و بــه این ترتیب 

مأموران او را دستگیر کردند.

ادعای عجیب 
زن جوان وقتی مقابل مأموران قــرار گرفت درباره 
ناپدید شــدن 40روزه خود گفت: شــوهرم مردی 
بداخالق بود که همیشه مرا کتک می زد. او با تهدید از 
من می خواست تا سر راه رانندگان پولدار قرار بگیرم و 
دست به اخاذی از آنها بزنم. با اجبار او وارد این ماجرای 
خطرناک شدم. در خیابان سر راه ماشین های مدل باال 
می ایستادم و وقتی توقف می کردند سوار می شدم. 
بعد یا اموالشان را سرقت می کردم یا دست به اخاذی 

از آنها می زدم.
زن جوان ادامه داد: مدتی بعد به نقطه ای رسیدم که 
دیگر نمی توانستم این راه را ادامه بدهم و از شوهرم 
خواستم طالقم بدهد. او اما گفت باید 100میلیون 
تومان پــول نقد به او بدهم تا همــراه من به دادگاه 
خانواده بیاید و طالقم بدهد. ایــن در حالی بود که 
در جریان سرقت و اخاذی های سریالی هرچه پول 
به دست می آوردم را به شوهرم می دادم و خودم نیز 
پس انداز زیادی نداشــتم تا این مبلغ را به شوهرم 
بدهم و از او جدا شوم تا اینکه در اینستاگرام با زنی به 
نام فرانک آشنا شدم. سفره دلم را پیش او باز کردم 
و وقتی دید در شرایط سختی زندگی می کنم به من 
پیشــنهاد داد برای مدتی در خانه اش زندگی کنم 
تا بعد برای زندگی به کشــور ترکیه برویم. من هم 
برای فرار از زندگی با همسرم به خانه فرانک رفتم و 
در تدارک رفتن از ایران بودم که دلتنگی به سراغم 
آمد. نگران مادرم بودم و می دانستم او به دلیل اینکه 
از سرنوشت من بی اطالع است رنج می برد و ناراحت 
است. تصمیم گرفتم مادرم را در جریان قرار بدهم و 
به او اطمینان بدهم که حالم خوب است و مشکلی 
ندارم اما فکرش را نمی کردم که او به شوهرم اطالع 
بدهد. شوهر این زن، حرف های او را انکار کرد و گفت: 
همسرم بیمار روانی است و پیش از آنکه از خانه فرار 
کند تحت نظر روانپزشک بود و قرص مصرف می کرد. 
او حالت روحی مناسبی ندارد و دچار توهمات عجیبی 
است. همه این حرف هایش یک داستان خیالی است 
تا مرا گناهکار نشان بدهد. با دستور بازپرس جنایی 
تهران تحقیقات در این پرونده ادامه دارد تا جزئیات 

بیشتری از ماجرا فاش شود.

دادسرا

ادعای زن گمشده در دادسرای جنایی تهران 

ماجرای عجیب 2 خودکشی در پایتخت
پرونده 2 خودکشی عجیب درحالی در دادسرای جنایی تهران در حال رسیدگی 
است که در یکی از پرونده ها، مجرمی سابقه دار جانش را از دست داده اما در دیگری 

دختری نوجوان با اقدام بموقع به زندگی بازگشت و از مرگ نجات یافت.
به گزارش همشهری، عصرشــنبه به قاضی محمد حسین زارعی خبر رسید که 

مردی 30ساله بر اثر شلیک گلوله به سرش جان باخته است.
با دستور قاضی تحقیقات در این باره آغاز و معلوم شد که متوفی مجرمی سابقه دار 
بوده که وقتی در محاصره مأموران پلیس قرار گرفته، اسلحه ای روی شقیقه اش 
گذاشته و اقدام به شلیک کرده اســت. در ادامه مشخص شد که آن روز مأموران 
پلیس در حال گشتزنی در جنوب شرق تهران بودند که به متوفی مشکوک شدند. 
منطقه ای که متوفی در آن حضور داشت، پاتوق مواد فروشان بود و مأموران پلیس 
وقتی مرد جوان را در آنجا دیدند، حدس زدند که او برای خرید یا فروش مواد مخدر 
در آنجا حضور دارد. مأموران برای بررسی موضوع به طرف مرد جوان رفتند و از او 
خواستند توقف کند اما او قصد فرار داشت و درحالی که سعی داشت از پلیس فاصله 
بگیرد، فریاد زد که اگر مأموران جلوتر بروند کار دست خودش می دهد. با این حال 
مأموران به سمت او رفتند تا دستگیرش کنند که ناگهان مرد جوان کلتی از جیبش 
بیرون آورد، لوله آن را روی ســرش گذاشت و شلیک کرد. علت و انگیزه این مرد 
از پایان دادن به زندگی اش همچنان مبهم بود تا اینکه تیم تحقیق روی بازوی او 
خالکوبی عجیبی پیدا کرد. او روی بازویش این جمله که »قبل از رسوایی خود را 
خالص کن« خالکوبی کرده بود و از سوی دیگر معلوم شد متوفی سوابق کیفری 
متعددی مانند رابطه نامشروع،  شرب خمر و... داشته است. به دست آمدن همه این 
شواهد نشان می داد که او احتماال می دانسته که درصورت دستگیری، راهی زندان 
خواهد شد و برای اینکه دیگر نمی  خواسته پشت میله های زندان برگردد، تصمیم 
گرفته به زندگی اش پایان بدهد. اما دومین حادثه در نقطه دیگری از پایتخت رقم 
خورد. این بار دختر جوانی اگرچه 2بار سعی کرده بود به زندگی خود پایان بدهد، 
اما هر 2بار نجات یافت و به زندگی بازگشت. او دختری نوجوان بود که به تازگی پدر 
و مادرش از یکدیگر جدا شده بودند. جدایی تأثیر بدی بر روح و روان دختر نوجوان 
گذاشته تا جایی که او حدود 2هفته قبل اقدام به مصرف قرص کرد  و تصمیم گرفت 
به زندگی اش پایان بدهد. او اما با حضور بموقع مادرش در خانه از مرگ نجات یافت 
و پس از بهبودی دلیل خود از این اقدام را جدایی والدین و فشار ناشی از این ماجرا 
اعالم کرد و مدعی بود که این اتفاق تأثیر بسیار  بدی روی او گذاشته است. این اما 
پایان ماجرا نبود چرا که دختر نوجوان 2روز قبل نیز به بهانه رفتن به خانه دوستش 
از خانه خارج شد  و اقدام به مصرف قرص کرد تا به زندگی خود پایان بدهد. او پس 
از این اقدام به دیدن دوستش رفت که در آنجا از حال رفت و این بار دوستش بود که 
متوجه ماجرا شد و با تماس بموقع او با اورژانس خوشبختانه دختر نوجوان بار دیگر 
از خطر مرگ رهایی یافت. او هم اکنون به دلیل شرایطش و آسیب روحی که به او 
وارد شده با دستور بازپرس در مراکز روانی بستری شده تا تحت درمان قرار بگیرد.

»امیدوارم امروز برای شما کمی آرامش به همراه داشته 
باشد؛ وقتی بدانید حیوانی که عزیزان شما را به قتل رساند 
دیگر روی زمین نیست.« این گفته های داگالس کارتر، 
ناظر پلیس ایالت ایندیانا آمریکا در جمع بستگان افرادی است که 3دهه 
قبل توسط قاتلی سریالی کشته شدند؛ قاتلی که در همه این سال ها فراری 

بود و وقتی شناسایی شدکه دیگر زنده نبود.
به گزارش همشــهری به نقل از یو اس ای تودی، بین سال های 198۷ و 
1990 میالدی 3جنایت در ایاالت کنتاکی و ایندیانا رخ داد که عامل آنها 
هرگز دستگیر نشد. در 21فوریه198۷، ویکی هیث، زن 41ساله ای که در 
یک متل در شهر الیزابت تاون، کنتاکی کار می کرد به ضرب گلوله به قتل 
رسید. او مادر دو فرزند بود و جسدش در پشت متل در حالی پیدا شد که 
2گلوله به سرش شلیک شده بود و بررسی ها نشان می داد که قاتل پیش 

از جنایت به او تجاوز کرده است.
از آن زمان تحقیقات پلیس برای کشف راز این جنایت و دستگیری قاتل 
آغاز شــد تا اینکه2 ســال بعد و در 3مارس1989، زنی به نام پگی گیل 
24ســاله که در مهمانخانه ای در ایالت ایندیانا مشغول به کار بود کشته 
شد. پگی نیز به ضرب گلوله از پای درآمده بود و بررسی ها نشان می داد که 
قاتل پیش از جنایت به او تجاوز کرده بود. اما فقط چند ساعت پس از این 
جنایت، قتل دیگری به پلیس گزارش شد. این بار زنی به نام اوجین گیلبرت 
34ساله که در مسافرخانه ای در شهر رمینگتون، ایندیانا مشغول به کار بود 
از سوی مردی مسلح ربوده شد و ساعاتی بعد جسدش درحالی که به ضرب 

گلوله کشته شده بود در گودالی در نزدیکی شهر پیدا شد. او نیز همانند 
2قربانی قبلی پیش از کشته شدن هدف تجاوز قرار گرفته بود.

بررسی های پلیس از این حکایت داشت که همه این جنایت ها با تپانچه 
کالیبر 22رخ داده است. 

درحالی که تحقیقات برای شناســایی قاتل ســریالی ادامه داشت، یک 
ســال بعد اتفاقی دوباره رخ داد. قاتل سریالي این بار به سراغ منشی یک 
مسافرخانه در کلمبوس ایندیانا رفته و با تهدید چاقو به او تجاوز کرده و 
سپس با ضربات چاقو قصد کشتن وی را داشته اما قربانی از این حادثه جان 
ســالم به در برده بود. این زن پس از بهبودی به مأموران پلیس گفت که 
مهاجم موهای خاکستری چرب داشت و یکی از پلک هایش افتاده بود و 
به این ترتیب بود که برای نخستین بار تصویری چهره نگاری شده از قاتل 
ســریالی در اختیار پلیس قرار گرفت. اما این تصویر هم نتوانست اسرار 
جنایتکار سریالی را فاش کند و سال ها تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی 
قاتل بی نتیجه ماند تا اینکه مدتی قبل پلیس ایالت ایندیانا تصمیم گرفت 
از طریق دی ان ای، جست وجو برای شناسایی قاتل را ادامه دهد. از آنجا 
که نمونه دی ان ای قاتل در محل جنایات باقی مانــده بود، این نمونه با 
بانک اطالعاتی مجرمان سابقه دار مطابقت داده شد و در نهایت مأموران 
به مردی به نام گرین ول رســیدند. مردی که سوابق جنایی گسترده ای 
داشت و چندین بار به زندان افتاده و حتی 2بار موفق به فرار از زندان شده 
بود. اما در ادامه مشخص شد که این مرد در سال2013 در حادثه ای که 
جزئیات آن هرگز مشخص نشد به قتل رسیده است. خانواده اش در آگهی 

ترحیم، او را فردی با دوستان زیاد و عاشق کمک به مردم توصیف کرده 
بودند و وقتی مأموران دی ان ای به جا مانده از قاتل را با بستگان نزدیک او 
مطابقت دادند معلوم شد که آنها درست حدس می زدند و گرین ول همان 
قاتل سریالی بوده که در همه این سال ها پلیس در تالش برای شناسایی 

و دستگیری او بود.

30سال تحقیقات پلیس ایندیانا برای شناسایی قاتل مخوف نتیجه داد 

قاتل سريالی پس از مرگش لو رفت

جزئيات مرگ خواهر و برادر خردسال در رود خروشان

خارجی


