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اعضای بدن جوان مقتول به بیماران اهدا شد

پسر جوانی که بــرای تــرک اعتیادش به یک کمپ مراجعه کــرده بود
درسناریوی مرموزی دچار مرگ مغزی شد .کمای این پسرجوان تا جایی
پیش رفت که به دلیل مرگ مغزی خانواده اش رضایت به پیوند اعضا دادند
و به چند بیمار در حال انتظار زندگی بخشیدند.

رازجنایتکمپ

▪تماس با خانواده

شامگاهپنجشنبه 13تیربودکهمسئوالنبیمارستانوکمپترکاعتیاددر
تماس با خانواده این جوان که محسن نام دارد از حال بد پسر  28ساله شان
خبر دادند و خیلی زود برادر و مادر محسن به بیمارستان مراجعه کردند.
▪دروغگویی

برادرمحسن که وحید نام دارد به سراغ مدیر کمپ ترک اعتیاد رفت و پیگیر
علت حال بد برادرش شد که مرد جوان ادعا کرد محسن در کمپ ترک
اعتیاد بود که ناگهان بیهوش شد و روی زمین افتاد و نمیدانیم چه اتفاقی
افتاده و تنها توانستیم او را به بیمارستان منتقل کنیم.

▪تحلیل کارشناس

لزوم نظارت دقیق بر کمپ ها

▪آثار مرموز

این ادعا در حالی بود که روی بدن پسر جوان آثار درگیری و ضرب و شتم
وجود داشت و فرضیه یک درگیری مرگبار پیش روی وحید قرار گرفت اما
شرایط سخت و تلخ بود و وحید و خانوادهاش بیشتر از این که به دنبال علت
ماجرا باشند به دنبال نجات جان محسن بودند.
هماهنگیها صورت گرفت و محسن که در شرایط بدی قرار داشت به
بیمارستان مدنی تهران منتقل شد و تالش پزشکان ادامه داشت تا این که
مرگ مغزی محسن از سوی پزشکان تایید شد.
▪اهدای اعضای مقتول

ماجرای مرگ مرموز برادرش پیگیری شود .همین اقدام کافی بود تا تیمی
از ماموران برای تجسس های پلیسی وارد عمل شوند؛ این در حالی بود که
مدیر کمپ روز نخست ادعا کرده بود محسن وقتی به هوش بیاید خودش
علت این ماجرا را بازگو میکند.

اعضای خانواده محسن وقتی این خبر را شنیدند شوکه شدند و پس از
یک جلسه طوالنی با پزشکان پذیرفتند که دیگر پسرشان به زندگی باز
نمیگردد و با یک تصمیم بزرگ با مرگ پسرشان به چند بیمار زندگی
بخشیدند.

▪بازداشت مدیر کمپ

بعد از این اقدام انسان دوستانه وحید به پلیس مراجعه کرد و خواست تا

▪ارجاع به کرج

▪تحقیقات پلیسی

ماموران در این مرحله با مراجعه به کمپ ترک اعتیاد به دستگیری مدیر
کمپ اقدام کردند و در ادامه خانواده محسن با حضور در دادسرای امور
جنایی تهران با به همراه داشتن مدارک پزشکی خواستار رسیدگی به این
پرونده مرموز شدند .

رقابتی احساسی که فاجعه به بار آورد

شلیک مرگ مرد عاشق پیشه به همسر دوم

پرونده مرد عاشق پیشه که همسر دومش را با شلیک گلوله کشته
است روی میز قضات عالی رتبه دادگاه جنایی تهران قرار گرفت.
این مرد در حالی محاکمه میشود که خانواده مقتول برای وی
حکم قصاص خواسته اند.
▪شلیک وسط خیابان

رسیدگی به این پرونده از تابستان سال  ۹۶به دنبال کشته شدن
زن جوانی به نام مرجان در یکی از خیابانهای نظرآباد آغاز شد.
مرجان و پسر خردسالش سوار بر ماشین بودند که هدف گلوله یک
مرد ناشناس قرار گرفتند و مرجان در این ماجرا کشته شد.
▪ردپای شوهر دوم

پلیس به بررسی پرداخت و دریافت مرجان به تازگی از همسر
دومش جدا و بارها از سوی او تهدید شده بود .
▪بازداشت قاتل

با افشای این اختالف عاشقانه ،سعید  ۴۴ساله ردیابی و بازداشت
شد و با وجود اصرار بر بی گناهی چاره ای جز اقرار ندید.
▪اعتراف

سعید به شلیک خونین اعتراف کرد و گفت  :من  ۱۲سال قبل با
همسر اولم ازدواج کردم ما صاحب دو فرزند بودیم و زندگی خوبی
داشتیم تا این که همسرم به بیماری ام اس مبتال شد .او دیگر توان
انجام کارهای شخصی اش را نداشت .به همین دلیل سال ها از او
مراقبت کردم .از این زندگی خسته شده بودم تا این که با مرجان
که معلم بود آشنا شدم .او می گفت به تازگی از همسر اولش جدا
شده است و صاحب یک فرزند است .من او را صیغه کردم .پس از
مدتی متوجه شدم عاشق او هستم به همین دلیل به خواستگاری

بازپرس پرونده در تهران با توجه به این که محل وقوع جرم در ماهدشت کرج
است دستور داد تا این پرونده در همان محل جرم رسیدگی شود و پرونده
به کرج ارجاع شد.
▪مرگ های عجیب برادرها

روز  13تیر امسال مدیر یک کمپ ترک اعتیاد در تماس با امدادگران
اورژانس برای نجات جان یک مرد جوان که در این کمپ تحت درمان بود
درخواست کمک کرد .خیلی زود امدادگران اورژانــس در محل حاضر
شدند و پسر جوان را که بیهوش روی زمین افتاده بود به بیمارستان شریعتی
ماهدشت منتقل کردند و تالش برای نجات جان این بیمار جوان آغاز شد.

▪مرگ مغزی

این که شامگاه پنج شنبه با ما تماس گرفتند و اطالع دادند که محسن در
بیمارستان است .وی افزود :به سرعت به بیمارستان رفتیم و برادرم را
بیهوش در بخش مراقبت های ویژه دیدیم ،هرچه سوال کردیم چه اتفاقی
افتاده است کسی جواب نداد و مدیر کمپ ادعا کرد محسن به هوش بیاید
خودشتوضیحمیدهدامابرادرمهیچوقتبههوشنیامدوماازمدیرکمپ
شکایت کردیم و او دستگیر شد .وحید گفت :بعد از انتقال برادرم به تهران،
پزشکان در یک جلسه و بعد از مقدمهچینی اعالم کردند که برادرم مرگ
مغزی شده است .شنیدن این خبر برای ما سخت و تلخ بود تا این که پدر و
مادرم تصمیم گرفتند اعضای بدن محسن را به بیماران نیازمند اهدا کنند.
برادر محسن ادامه داد :برادرم به بیمارستان سینا منتقل شد و همگی در
اتاق مراقبتهای ویژه حاضر شدیم و محسن را برای آخرین بار مالقات
کردیم ،صحنه دردناکی بود اما از این که برادرمان توانسته به بیماران
نیازمند زندگی ببخشد برای ما آرام بخش بود و بعد از آخرین خداحافظی،
برادرم به اتاق عمل منتقل شد.

وحید برادر محسن که هنوز باور ندارد برادرش که برای شروع یک زندگی
جدید از خانه خارج شده بود به زندگی ابدی پیوسته است درباره سرنوشت
برادرش گفت :ما پنج برادر بودیم که یکی از برادرهایمان به دلیل اعتیاد
تسلیم مرگ شد و یکی دیگر از برادرهایمان در یک درگیری به قتل رسید.
محسن سالها اعتیاد به مواد مخدر داشت و بارها او را برای درمان و ترک
به کمپ ترک اعتیاد بردیم تا این که چند روز قبل برادرم تصمیم گرفت
خودش به کمپ ترک اعتیاد برود و مواد مخدر را برای همیشه از زندگیاش
دور کند .وحید ادامه داد :روز پنج شنبه مادرم دلشوره داشت و احساس
میکرد اتفاق بدی رخ داده است به همین دلیل از من خواست تا با برادرم
تماس بگیرم .هر چه تالش کردم تا با محسن صحبت کنم موفق نشدم
و هر بار که به کمپ ترک اعتیاد زنگ میزدم مدیر آن جا بهانه میآورد تا

▪حادثه در کمپ

اش رفتم و او را عقد دایم کردم .من برای مرجان یک ماشین و خانه
خریده بودم .ما زندگی خوبی داشتیم اما او یک باره به من گفت که
قصد دارد از من جدا شود  .او می گفت فرزندش اولویت زندگی
اش است و به خاطر او حاضر است بار دیگر زندگی اش را با همسر
اولش آغاز کند .من به او التماس کردم از من جدا نشود اما قبول
نکرد تا این که با هم به محضر رفتیم و از هم جدا شدیم.
▪رقیب عشقی

سعید ادامه داد :چند ماه از این ماجرا گذشته بود که به صورت
اتفاقی مرجان را دیدم و متوجه شدم با یکی از آشنایان من که
پسری  ۲۰ساله بود رابطه دوستانه ای برقرار کرده است .مرجان
میگفت عاشق او شده و قصد دارد با او ازدواج کند .از شنیدن
این ماجرا شوکه شده بودم .من که متوجه شدم ماجرای رجوع به
زندگی قبلی اش دروغ بوده است چند بار با او تماس گرفتم و از او
خواستم تا با من زندگی کند اما قبول نکرد .او حتی از من شکایت
کرد تا دیگر مزاحمش نشوم .آن جا بود که تصمیم به قتل مرجان
گرفتم .چون نمی توانستم ببینم با مرد دیگری در رابطه است.
آخرین بار سراغ دوستم رفتم و از او خواستم تا همراهم بیاید .ما با
ماشین به نزدیکی مدرسه ای رفتیم که مرجان در آن جا به صورت
حق التدریسی کار می کرد .وقتی او و فرزندش را سوار ماشین
دیدم با تفنگی که از قبل تهیه کرده بودم به سمتش شلیک کردم
.گلوله به سینه مرجان خورد و او به قتل رسید.
در حالی که دوست سعید بازداشت شده بود روشن شد وی از نقشه
سعید برای جنایت هیچ اطالعی نداشته است .به این ترتیب برای
وی منع تعقیب صادر شد .

دکتر علیرضا شریفی یــزدی آسیب شناس اجتماعی| در همه
کشورها یکی از راه های نجات معتادان و ترک اعتیاد مراجعه به
کمپ ترک اعتیاد است .در کشور ما نیز بر همین اساس
کمپ هایی تشکیل شده اند اما متاسفانه سال های
طوالنی است که شاهد عملکرد ضعیف برخی از این
کمپ ها هستیم زیرا کمپ های ترک اعتیاد کارکرد
اصلی خود را از دست داده اند و تقریبا می توان گفت
راهی برای خالص شدن از اعتیاد به شمار نمی روند
زیرا اغلب خانواده ها برای رهاسازی فرزندان معتاد
خود آن ها را روانه کمپ ها می کنند .اغلب کمپ های
ترک اعتیاد به صورت علمی اداره نمی شوند و علت این
مسئله خصوصی بودن کمپ ها به شمار می رود  .بنیان کمپ
دارای اصول و استانداردهایی است که در کمپ های ما مشاهده نمی
شود و همه معتادان وابسته به مواد مخدر را در آن جا نگهداری می کنند
در حالی که کمپ ها باید بسته به شرایط معتادان طبقه بندی شوند و بر
اساس الگوی مصرف شان آن ها را نگهداری کنند .برخی افراد معتاد به
دلیل شرایط روحی و روانی شان نیازمند بستری و نگهداری در مراکز

تحلیل کارشناس

منطق گم شده در رقابت عشقی

دکتر فرزاد نوری روان شناس درباره رقابت های عاشقانه گفت:
حس رقابت از همان دوران کودکی در هر فردی به وجود می آید
و بدترین اشتباه این است که خانواده ها به جای کنترل این
حس رقابت از آن حمایت و استقبال هم می کنند و همین باعث
به کجراهه رفتن افراد می شود به گونه ای که شکست در هر
رقابتی را نمی توانند بپذیرند.
وی ادامــه داد :بدترین رقابت و خطرناک ترین آن رقابت
عاشقانه است چرا که هیچ چارچوبی ندارد و برپایه احساس
است نه می توان با میلیون ها پول از پس آن برآمد و نه می توان
از آن چشم پوشید.
دکتر نوری گفت :هر فردی در جامعه حق دارد مسیر عاطفی
خودش را انتخاب کند و اگر در یک زندگی زناشویی به بن
بست عاطفی برخورد از راه های صحیح آن را حل و فصل کند که
بهترین مسیر پایبندی به زندگی زناشویی و رفتن نزد مشاوره
است تا پایه های عاطفی قوی تر شود و باز حس عاشقانه به
زندگی برگردد اما متاسفانه افراد چه زن و چه مرد نخستین
روش را در پیش می گیرند و آن اصرار به جدایی یا تغییر دادن
طرف عاطفی خود است همین مسئله حس رقابت و شکست
عاطفی به وجود می آورد و متاسفانه شاهد بدترین اتفاق ها به
ویژه قتل می شویم البته خودکشی هم بسیار رخ می دهد در
حالی که تنها کافی است فرد شکست خورده در این فضای
عاطفی بداند در زندگی زیبایی ها و فرصت های زیادی وجود
دارد و نباید نا امید شود این افراد نیاز دارند اطرافیان شان
که از مشکل آن ها با خبر هستند به آن ها روحیه زندگی و امید
بدهند یا نزد مشاوره و روان شناس بروند و بتوانند با مشاوره
های تخصصی راه درست و بی خطر را انتخاب کنند.
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▪اهدای کلیه و کبد و نسوج

دکتر ساناز دهقان رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان
سینا در این خصوص گفت :با اعالم رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی ،وی
ازبیمارستانشهیدمدنیبهبیمارستانسینامنتقلوباتالشکادرپزشکی
دو کلیه  ،کبد و نسوج محسن به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد تا این
بیماران فرصت دوباره ای برای ادامه زندگی پیدا کنند .بنابر این گزارش،
پرونده این جنایت در دادسرای کرج تحت پیگیری است .
دیگر هستند که این مسئله مهم رعایت نمی شود .برخی کمپ ها خود
را ملزم به ترک دایمی فرد معتاد نمی بینند و فقط سم زدایی صورت می
گیرد در حالی که سم زدایی با ترک اعتیاد دو مقوله کامال مجزاست و
فردی که فقط تحت درمان سم زدایی قرار گرفته ممکن است وقتی از
ترک رها می شود مجدد اسیر اعتیاد شود .برخی افراد معتاد باید
تحت درمان روانی و روان شناختی قرار گیرند تا ذهن شان
آمــاده شود و به صورت داوطلبانه برای ورود به کمپ
اقدام کنند .مطالعات نشان می دهد افرادی که در
کمپ ترک اعتیاد بستری هستند با فشار و اجبار
خانواده به این مراکز مراجعه می کنند و چون با علم،
آگاهی و اطالعات الزم به این مراکز نرفته اند دوباره به
دامنجامعهبازمیگردندوبهسمتاعتیادکشیدهمی
شوند .خدمات روان شناختی در کمپ ها به طور کامل
ارائه نمی شود و خدمات شان در این زمینه ضعیف است.
برخی افراد با اختالالت رفتاری حاد وقتی با معتادان دیگر در یک
مرکز نگهداری می شوند ممکن است دست به اقداماتی از قبیل درگیری،
نزاع یا قتل بزنند که این اتفاقات و حوادث تلخ بیانگر کارکرد ضعیف کمپ
ها به شمار می رود .برای پیشگیری از حوادث ناگوار مانند قتل معتادان
در مراکز ترک اعتیاد ،نیازمند بازنگری شدید و نظارت عمیق هستیم تا
کارکرد اصلی به کمپ ها برگردد.

خانواده پسربچه رضایت دادند

 100ضربه شالق برای شیطان مزرعه

پسر نوجوان که یک پسر  ۱۱ساله را در زمین
کشاورزی آزار داده بود با حکم قضایی به شالق
محکوم شد .
دوماه قبل زن جوانی در حالی که هراسان بود به
پلیس آگاهی ورامین رفت و از پسر  ۱۷سالهای
که پسر  ۱۱ساله اش را آزار داده بود شکایت کرد.
اینمادرگریانگفت:دیروزپسرمبرایبازی ازخانه
بیرونرفتامایکساعت بعددرحالیکهبهشدت
گریه می کرد به خانه برگشت .او می گفت پسر
 ۱۷ساله ای به نام رامین اورا با کشاندن به زمین
کشاورزیتسلیمنیتشیطانیخودکردهاست.
▪نظریه پزشکی قانونی

با شکایت این زن پسر  ۱۱ساله به پزشکی قانونی
معرفی شد اما مشخص شد به این پسرتعرض
نشده و فقط دست درازی بوده است.
▪بازداشت شیطان مزرعه

با افشای این ماجرا و با نشانی هایی که پسر 11
ساله به پلیس داده بود رامین 17ساله بازداشت شد و جرمش را گردن گرفت.
▪در دادگاه

وی دیروز در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و در حالی که
سرش را پایین انداخته بود گفت :باور کنید من به پسر  ۱۱ساله تعرض نکردم .من وقتی دیدم او به
تنهایی در حال بازی در زمین کشاورزی است وسوسه شدم و می خواستم او را آزار دهم اما او گریه
کرد و به خانه شان برگشت .بنابر این گزارش؛ در پایان جلسه پدر و مادر پسربچه از شکایت شان
صرف نظر و اعالم رضایت کردند .به این ترتیب قضات وارد شور شدند و رامین را به  ۱۰۰ضربه
شالق محکوم کردند.

