شــــــوک امروز
قاتل خالكوبي شده در تعقيب و
گريز پليس به خودش
شليك كرد
موتورسيكلت پاپ به حراج
گذاشته شد

شوک زشت
حاشيهسازي رسانههاي
سرخابي براي بازي بزرگ
رسانههاي وابس��ته به دو باشگاه استقالل
و پرس��پوليس اين روزها حس��ابي از خجالت
ه��م درميآين��د و بدتري��ن تهمته��ا را به
يكديگر ميزنند .از س��ويي س��ايت و روزنامه
رس��مي اس��تقالل در گزارشهاي��ي تي��م
رقيب را حس��ابي به هم ريختن��د و در مقابل
پرسپوليس��يها ،قهرمانيهاي به دست آمده
در چند س��ال اخير توس��ط اس��تقالل را زير
سؤال بردند و عکسهايي از حواشي بازيکنان
استقالل را روي جلد روزنامه خود بردند .حال
اگر دربي حس��اس پايتخت مانند چند سال
گذشته به يك بازي س��رد و بيروح دربيايد،
مربي��ان و مديران دو تيم پايتخ��ت به گله از
رس��انهها ميپردازند كه اين بازي را حساس
كردند و نگذاشتند تمركز بازيكنان روي بازي
باشد ،اما خود آنها در شرايط کنوني سكوت
اختي��ار کردهاند و موجب برافروخته ش��دن
آتش درگيري طرفين ميشوند.

شوک پلیس
 3زن و مرد در دام شركت
 00
كاغذي زوج كالهبردار
ش��ركتكاغذي ي��ك زوج جوان ب��ه بهانه
پرداخت وامهاي ميليون��ي  300زن و مرد را به
دام انداخت.
بهگزارش پليس ،سرهنگ «ستار خسروي»
رئي��س پليس آگاهي اس��تان اصفه��ان اظهار
داش��ت :در پي رصد اخبار و اطالعات نش��ريات
اس��تاني ،كارآگاهان اداره جعل و كالهبرداري
پلي��س ب��ا تبليغات گس��ترده ش��ركتي به نام
«خدمات مشاوره راهبردي ايرانيان اسپادانا» با
مسئوليتمحدودباموضوعتسهيل،آمادهسازي
و پرداخت وامهاي كالن مواجه شدند.
وي افزود :با توجه به مشكوك بودن فعاليت
اين ش��ركت كارآگاهان تحقيقات خ��ود را در
خص��وص آن آغاز كردند كه در ادامه مش��خص
ش��د اين شركت توس��ط يك زوج جوان كه هر
دو اهل آس��تانه اشرفيه و س��اكن شاهين شهر
اصفهان هس��تند راهاندازي شده و در هيچ يك
از مراكز معتبر و قانوني كش��ور به ثبت رس��مي
نرسيده است.اين مقام مس��ئول عنوان داشت:
ب��ا تكميل ش��دن تحقيق��ات كارآگاهان ،طي
هماهنگ��ي با مق��ام قضايي حس��اب اين زوج
كالهبردار مس��دود ش��د و هر دو آنه��ا در يك
عمليات ضربتي دستگير شدند.
سرهنگ خس��روي عنوان داشت :با توجه به
اينكه افراد زيادي به دليل س��هلانگاري در دام
اين شركت كالهبرداري افتاده بودند تحقيقات
در خصوص افراد ثبتنام كننده آغاز ش��د و در
اين رابطه تعداد  300تن شناسايي شدند.
وي با بي��ان اينك��ه كالهب��رداران ابتدا از
متقاضي��ان بين  30ت��ا  60هزارتومان دريافت
ميكردند ،عنوان داشت :اين افراد قصد داشتند
در ادامه پرونده متقاضي��ان از آنها پول ديگري
را در چندي��ن نوبت مختل��ف دريافت كنند كه
خوش��بختانه با پيشدستي و كش��ف سريع و
بموقع كارآگاهان پليس آگاهي اس��تان از ادامه
كالهبرداريهاي اي��ن زوج جلوگيري به عمل
آم��د.وي خاطرنش��ان كرد :در اي��ن رابطه پول
مالباختهها به آنان بازگردانده شد و متهمان نيز
همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل
مراجع قضايي داده شدند.

پلنگ زخمي تنكابن كه در رنج بود با تزريق ش�دن دارو به آرامي
در آغوش مرگ فرو رفت.
بهگزارش پايگاه ديدهبان حيات وحش ايران ،زندگي پلنگ زخمي تنكابن
پس از مدتها تحمل درد و رنج ،بعد از ظهر دوش��نبه با اس��تفاده از روش مرگ
بدون درد پايان يافت.دكتر ايمان معماريان دامپزشك كلينيك حيات وحش
پرديسان در اين باره گفت:
با توجه به آس��يب نخاعي
برگشت ناپذير و تشخيص
تيم تخصصي دامپزشكان
براي جلوگي��ري از تحمل

اين حيوان با
تزريق دارو به كام
مرگ فرو رفت

هديه تلخ
براي آرامش
پلنگ زخمي

رنج بيش��تر حيوان ،پ��س از انتقال پلنگ تنكابن به دانش��كده دامپزش��كي
دانش��گاه تهران ب��ا روش يوتانايز  -مرگ بدون درد -با اس��تفاده از دوز باالي
داروي بيهوش��ي به زندگي اين پلنگ خاتمه داده ش��د.روز جمعه  13ديماه
اين پلنگ نر با جثهاي بزرگ در حاشيه رودخانهاي در منطقه جنگلي دوهزار
تنكاب��ن در حالي كه قادر ب��ه حركت دادن پاهاي خود نب��وده و خود را روي
زمين ميكشيد ،ديده ش��د .با انتقال حيوان به دانشكده دامپزشكي دانشگاه
تهران مشخص شد پلنگ به خاطر برخورد گلوله به ستون مهرهها دچار قطع
نخاع كامل ش��ده است.پنجه دس��ت اين پلنگ عظيم الجثه كه نامش را البرز
گذاش��تند در گذشته به دليل گرفتار شدن در تلههاي سيمي كشاورزان قطع
شده و استخوان دستش نيز بر اثر برخورد گلوله شكسته بود.

جلسه مقدماتي دادگاه
قاتل ساناز در امریکا برگزار شد

چها ر شـــــنـــــبـــــــه
25دی مـــــــــاه 1392
 13ربیع االول 1435
 15ژانــــــــویه 2014
ســـــالنـــــوزدهـــــم
ش��ـــــمــــــاره 5559

اينمرد خودش ،همسرش و پسر خردسالش را كشت

قتلعام خانوادگي در خانه مرد شيشهاي

چهره ترسناک

مرد شيشهاي همسر و پسر هفتسالهاش را كشت و خود را هم به كام مرگ فرو برد.
حسن عباسي مدير روابطعمومي اورژانس تهران در تشريح جزئيات اين خبر گفت :ظهر سهشنبه پسر 15
س��اله خانوادهاي در شهرك امام حسن(ع) ش��ورآباد ،پس از بازگشت از مدرسه بعد از در زدنهاي مكرر ،با باال
رفتن از ديوار حياط به داخل خانه رفته و با پيكر بيجان پدر ،مادر و برادر كوچكتر خود مواجه ميش��ود.وي
افزود :اين حادثه ساعت  12و  34دقيقه به اورژانس تهران مخابره شد كه سريعاً يك تيم پزشكي از نزديكترين
پايگاه به محل حادثه اعزام ش��د و تكنيس��ينهاي اورژانس تهران با حضور در محل با انجام معاينات پزش��كي
متأسفانه مرگ هر سه نفر اعضاي خانواده را تأييد كردند.
عباس��ي گفت :بررسي ابتدايي نش��ان ميدهد مرد  43ساله شيش��هاي پس از وارد كردن ضربات شديد به
همسر  37ساله و پسر هفتسالهاش آنان را از پاي درآورده و سپس خود را حلقآويز كرده است.

شوهر قاتل در دادگاه
گروه شوك :قاتل
ساناز در ميشيگان
در نخستين جلسه
بازجويـــي با
ظاهري پريشان
و ژوليده پيش
روي قاضي
نشست.
اي��ن م��رد ايراني
از زم��ان دس��تگيري
رفت��ار عجيب��ي دارد و
ميگويد تنها قصد كتك
زدن همس��رش را داش��ت.
نيم��ا نصي��ري ش��وهر س��اناز
نظامي كه به جرم قتل اين زن جوان
دستگير شده اس��ت 23ديماه در دادگاه
هانتون كانتي امريكا به بازجويي نشس��ت و به وي تفهيم
اتهام ش��د.بهگزارش هافينگتون پست ،نيما كه با ضرب
و ش��تم همس��رش وي را دچار آس��يب مغزي كرده و به
قتل رسانده بود به اتهام ارتكاب قتل درجه دوم محاكمه
خواهد شد.
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گمشدن مرموز زن17ساله دربوستان

متهم در جلسه بازجویی با چهره ای پریشان روبروی قاضی دادگاه جنایی نشست

س��اناز نظامي
روز  17آذر م��اه
گذش��ته براث��ر
ضرب��ات وارده ب��ر
س��رش در بيمارستان
درگذش��ت و ش��وهر 34
س��الهاش صبح روز دوش��نبه
گذشته در پايان بازجويي با قرار وثيقه
پنج ميليون دالري به زندان بازگشت تا محاكمهاش
آغاز شود.جلس��ه دادرس��ي پرون��ده نيما ب��ه  15ژانويه
(چهارشنبه  25ديماه) موكول شده است.
وي در جلس��ه تفهيم اتهام خود ادعا كرد مرگ ساناز
اتفاق��ي بوده و قصد كش��تن او را نداش��ته اس��ت.ديويد

جميگ نافي وكيل مدافع نيما در اين باره گفت :موكلش
از معاينات اوليه خود چشمپوش��ي كرده است .براساس
قواني��ن ايالتي ميش��يگان مجرمان پس از دس��تگيري
معاينات اوليه انجام ميدهند تا از لحاظ سالمت رواني و
اعضاي بدن گواهي دريافت كنند.
مارك ويستي قاضي پرونده نيما ،او را قاتل درجه دو
در مرگ همسرش معرفي كرده است.
قاض��ي گفته ك��ه پرونـــده ابتدا با عنوان خش��ونت
خانگي مطرح شده ولي نيما به اتهام قتل محاكمه خواهد
شد.
س��اناز دانش��ـــــجوي نخبه ايراني در گورس��تاني
در ميش��يگان دفن ش��د .وي در حال تحصيل در مقطع
كارشناسي ارشد در مهندسي محيط زيست بود.

گ�روه ش�وك :زن  17س�اله
وقتي با پدر و خواهرش�وهرش به
بوستاني در ش�مال تهران رفت به
طرز مرموزي ناپديد شد.
 24آذرماه س��ال جاري مرد جواني
با مراجعه به دادس��راي ام��ور جنايي
تهران از گم شدن همسر  17سالهاش
در يكي از بوستانهاي تهران خبر داد.
وي به داديار جنايي گفت :همس��رم به
نام آتيكه روز گذش��ته به طرز مرموزي
گم شده و تالشهاي من و خانوادهاش
براي يافتن ردي از وي بينتيجه مانده است.وي گفت:
همه چيز عادي بود تا اينكه روز گذشته آتيكه با پدرش
و خواهرم به پاركي در خيابان پايداري در بلوار شهرزاد
پاس��داران رفتند .دو ساعت نگذش��ته بود كه پدرزنم
به س��رويس بهداش��تي رفت و پ��س از دقايقي آتيكه
كه نگران پدرش ش��ده بود كه ش��ايد آنجا گم شود به

دنبالش م��يرود ولي پس از  10دقيقه
پدر آتيكه نزد خواهرم برميگردد ولي
از آتيكه خبري نميشود .آنان همهجا
را زيرپا گذاشتند ولي موفق نميشوند
همس��رم را پيدا كنند و باالخره به من
زن��گ زدند .ب��ا ادعاهاي م��رد جوان،
پرونده براي بررس��ي و رازگش��ايي در
اختي��ار تيم��ي از پايگاه س��وم پليس
آگاهي ته��ران قرار گرفت و كارآگاهان
تجس��سهاي خود را براي يافتن ردي
از سرنوش��ت اين زن آغ��از كردند ولي
تالشهاي يكماهه آنان تاكنون به جايي نرسيده است.
بنابر اين گزارش ،پليس با تقاضاي انتش��ار تصوير اين
زن كه روز گم ش��دن ،مانتو ،شلوار و كفش سياه رنگ
به تن داشته از كس��اني كه اطالعي از سرنوشت آتيكه
محمدكبير دارند خواست با شمارههاي 88505753
و  21865659تماس بگيرند.
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آغاز
فاجعه

محـمـد بــلــوري

موتورسيكلت پاپ به حراج گذاشته شد

اشاره به گذشته :محمود افغان پس از شكست در جنگ
با رزمندان يزد و از هم پاش��يدن س��پاهش دچار اوهام ش��د و
گمان ميكرد به خاطر كشتار مردم و ريختن خون بيگناهان
در اصفهان و جلفاي ارامنه گرفتار خش��م الهي ش��ده است .به
توصيه مالباشي مخصوص مدت چهل شبانهروز ساكن غاري
شد و سپس مشاعرش را از دست داد .تصور ميكرد هر كس به
او نزديك ميشود قصد جانش را دارد و ميخواهد تاج و تختش
را تصاحب كند...
***
الماسخان يكي از خادمان مخصوص محمود افغان در يكي
از راهروهاي كاخ ش��اهي با محمدنش��ان اشيك آغاسيباشي
(رئيس تشريفات امور خارجي) روبهرو شد ،او را به داالن خلوتي
كش��اند و با پريش��اني نگاهي به اطرافش كرد و با اشاره دست
فهماند ك��ه بايد مطلب مهمي را با او در ميان بگذارد .اش��يك
آغاسي با تعجب پرسيد چه شده است الماسخان ،تو را نگران
و آشفته حال ميبينم؟
الماسخان در س��كوت به انتظار مان��د تا ضربان قلبش فرو
بنشيند .آنگاه سرش را جلوي سينه او برد و گفت:
محمدخان ،حال س��لطانمان روز به روز بدتر ميش��ود،وهم و خياالتش دارد اوج ميگيرد .نميدانم چه كنم .مطمئن
هستم دارد دچار جنون ميشود.
اش��يك آغاس��ي پرس��يد :گفتي جن��ون؟ چه ميش��نوم
الماسخان؟
آري محمدخان .حرفهايي ك��ه ميزند ،فرمانهايي كهميده��د ،آد م را به خ��وف و هراس مياندازد .هر روز دس��تور
ميدهد ميرغضب برود سر يكي دو تن از صاحب منصبها را از
تنشان جدا كند ولي مالباشي به دنبال ميرغضب ميرود و به او
ميفهماند كه از اين مأموريت صرفنظر كند چون سلطان بيمار
است و اگر از اين فرمان پشيمان شود ،سر او به باد خواهد رفت.
گاهي بيحس��اب طال و جواهر به يكي ميبخش��د و گاهي هم
پش��يمان ميشود و فرمان ميدهد بـــــــه سراغش برويم و

گروه ش�وك :پاپ يك موتورس�يكلت را كه به وي اهدا ش�ده ب�ود به حراج
گذاشت تا پول آن را صرف امور خيريه كنند.
اين موتورس��يكلت خردادماه گذش��ته در س��فر پاپ رهبر كاتوليكهاي جهان به رم
ن هامس» مسئوليت
از طرف عدهاي به وي هديه داده ش��ده بود .مس��ئوالن حراجي «بو 
فروش اين موتورس��يكلت را برعه��ده گرفتهاند.آنها بيان كردهاند موتورس��يكلت مدل
«داينا س��وپرگاليد» در ماه آينده به حراج گذاش��ته خواهد ش��د.اطالعات منتش��ر شده
حاكي اس��ت درآمد حاصل از فروش
آن براي ساخت سرپناهي براي افراد
بيخانم��ان در ايس��تگاه متروي رم
صرف خواهد ش��د.ارزش اين موتور
اهداي��ي  12تا  15هزار ي��ورو برآورد
شده اس��ت و مراسم حراج در پاريس
برگزار خواهد شد.

قاتل خالكوبي شده
در تعقيب و گريز
پليس به خودش
شليك كرد

هر چه انعام و پاداش گرفته پس بدهد .نميدانم چه بايد بكنيم.
من كه حال س��لطانمان را چنين ميبينم بيم دارم هر لحظه
بر من هم غضب كند و دس��تور كش��تنم را بدهد .نميدانم چه
بايد كرد محمدخان .اشيك آغاسيباشي پرسيد :آيا مالباشي
ميانج��ي پس از اعت��كاف چهل روزه س��لطان در آن غار چاره
ديگري براي بهبود حالشان كرده؟
الماس خان جواب داد :مالباشي ميانجي ميگويد شيطان
رجيم در وجود سلطانمان النه كرده .به توصيه كروسينسكي
راهب قرار اس��ت كش��يشهاي ارمني از جلفا به حرم بيايند و
هنگام شب در كنار بس��تر سلطانمان آيههايي از انجيل سرخ
بخوانند .ميگويد انجيلخواني ب��راي بيماران اعتقاد قديمي
است .معتقد اس��ت بيماران زيادي با اين شيوه بهبود يافتهاند.
عجيب اين است كه مالباشي هم موافقت كرده.
حاال من چه ميتوانم بكنم الماسخان؟ كاري از دس��تمبرميآيد؟
الم��اس خان گفت :اين را هم بگويم همين امروز چاپاري از
منطقه بختياريها به پايتخت رسيد و يكراست وارد كاخ شد
تا پيام مهمي را به عرض سلطانمان برساند.
مالباش��ي اصرار ميكرد براي رعايت حال سلطان ،اين پيام
فع ً
ال پنهان بماند اما اهل حرم ترسيدند كه پنهانش كنند.
چاپار با چه پيغامي به پايتخت آمده؟خبر آورده ش��اهزاده ميرزا صفي يكي از پس��ران سلطانحسين كه ش��ب قتل عام ساكنان حرم از كاخ فرار كرده بود به
كوههاي بختياري پناه برده تا با جمعآوري لشكرياني از مردان
بختياري به اصفهان حمله كند .س��لطانمان با ش��نيدن اين
گزارش ،بيمارياش شدت پيدا كرد .حاال خودشان را در حرم،
توي اتاقش زندان��ي كردهاند و به هيچكس اجازه نميدهند به
ديدنشان برود .از صبح تا بهحال هم لب به غذا نزده ...ميترسم
صدمهاي به خودشان بزنند.
محمدخان اشيك آغاسي با حالت اندوهناكي چشمهايش
را همچون عابدان در حال نيايش رو به آسمان گرداند و گفت:

گــــروه ش�ــوك:
مته�م ف�راري پي�ش از
دس�تگيري ،ب�ا ش�ليك
اش�تباهي خ�ودش را
مجروح كرد و به وضعيت
وخيمي افتاد.
براندون مل��ون از ايالت
اورگان ك��ه با خالكوبي روي صورت و پيش��انياش هرگز قادر به پنهان
ك��ردن هويتش نبود به اتهام قتل تحت تعقيب پليس قرار داش��ت.اين
تبهكار فراري كه هميش��ه سالحي آماده شليك در جيب داشت در روز
حادثه وقتي احس��اس كرد مأموران او را تعقيب ميكنند در گوش��هاي
پنهان شد و دس��ت به جيب برد اما از آنجا كه اسلحه آماده شليك بود،
برخورد دس��ت او با ماشه باعث ش��ليك گلولهاي شد و به پاي او خورد.
اي��ن مرد لنگانلن��گان خود را به محل اقامتش در هتل رس��اند اما اين
اتفاق سبب شد پليس ردش را بگيرد .به گفته سخنگوي پليس اورگان
باتوجه به اينكه گلوله به قس��مت خطرناكي از پاي اين مرد خورده ،او
به وضعيت وخيمي افتاده و در بيمارس��تان با تدابير كامل امنيتي تحت
درمان قرار دارد.اين مرد خالكوبي ش��ده پس از بهبودي به اتهام قتل از
نوع درجه اول محاكمه خواهد شد.

 بايد از حكيمباشي بخواهيم دوباره به عيادت سلطان برودو معاينهشان كند .خداوند شفايشان بدهد.
الماسخان گفت :حكيمها هم جرأت نميكنند براي معاينه
به ديدنش��ان بروند .از شما چه پنهان ديروز يكي از حكيمهاي
افغ��ان براي مداوايش آمده بود .هنگام معاينه ،س��لطان چنان
دچار اوهام و پريش��اني افكار ش��د كه با خش��م ،شمشيرش را
كش��يد و س��ر از تن حكيم بيچاره جدا كرد .مالباش��ي با هزار
خواهش و تمنا س��لطان را آرام كرد و به اتاقي در اندروني حرم
برد ،بعد هم دستور داد خادمان مخصوص پنهاني جسد حكيم
بيچاره را از كاخ بيرون ببرند و در چاه حياطخلوت حرمس��راي
س��ابق بيندازند .چند تن از غالمها را هم مأمور كرد خونهايي
را كه كف اتاق ريخته بود بشويند .حاال نگران هستيم كه براي
س��لطان چه كنيم .از صبح تا بهحال خودش را در اتاق اندروني
زنداني كرده و لب به غذا ن��زده ،هيچكس هم جرأت نميكند
وارد اتاق بش��ود حاال به دنبال مالباش��ي ميگردم .او ميتواند
سلطانمان را آرام كند.
محمدخان نگرانم امشب حادثه شومي اتفاق بيفتد.
اشيك آغاسيباشي پرس��يد :الماسخان من چه ميتوانم
بكنم؟ كاري از دست من ساخته است؟ خدابخير بگذراند.
الماسخان گفت :خواس��تم در اين موقعيت خطرناك كه
حال سلطانمان روز به روز بدتر ميشود با شما مشورتي داشته
باشم چون من به شما اعتماد كامل دارم .ميدانم آنچه خواهم
گفت چون اسراري در سينه شما پنهان خواهد ماند.
محمدخان با ديدن يكي از خادمان كه از راهرو ميگذشت،
با اشارهاي الماسخان را به س��كوت واداشت و از او خواست به
بيرون از كاخ شاهي بروند و با هم گفتوگو كنند.در باغ از ميان
شمشادهاي پوش��يده از برف كه ميگذشتند ،اشيك آغاسي
گفت :حاال حرفت را بزن .دوست شفيق من مطمئن باش آنچه
خواهي گفت تا لحظه مرگم در سينهام پنهان خواهد ماند.
الماس خان گفت:
 -محمدخان ،شما را همچون پدري مهربان دوست دارم و با

قايم باشك مرگبار براي  2كودك

اين دو كودك هنگام بازي داخل صندوقچهاي زنداني شدند و جان سپردند

گروه شوك :دو كودك خردسال كه در جريان
بازی قايمباشك در صندوقچهاي كهنه گير كرده
بودندبهخاطركمبوداكسيژنجانباختند.
لكسي  8س��اله و سين مونروي  7س��اله فرزندان
خانوادهاي پرجمعيت بودند و در خانهاي در فرانكلين
ماساچوس��ت زندگ��ي ميكردند .از آنج��ا كه تعداد
بچههاي خانواده زياد بود هميش��ه سر و صداي آنها
در خانه ميپيچيد .در اين شلوغيها دو كودك كه با
خواهر و برادرش��ان شوخيشان گرفته بود ،به سمت
صندوقچ��ه كهنهاي رفتند و با قايم ش��دن درون آن
در را بس��تند.زماني كه در صندوق بس��ته ش��د قفل
در ضام��ن افتاد و ديگر راه ف��راري نماند و دو كودك
هراس��ان كه از تاريكي و كمبود اكس��يژن ترس��يده

دو كودك خردسال در جريان بازي قايمباشك
در صندوقچه كهنه گير افتادند و جان باختند

بودند س��عي كردند با جيغو فرياد خانواده را متوجه
اوضاع خطرناکش��ان كنند اما خانه آنقدر ش��لوغ بود
كه كس��ي صدايشان را نميش��نيد .آن شب با تصور
اينك��ه دو كودك در اتاقهايش��ان خواب هس��تند
كس��ي متوجه وضع مرگبار آنها نشد اما صبح روز بعد
اعضاي خانواده متوجه غيبت دو كودك ش��دند ،آنها
همه جا را گش��ته و حتي براي يافتن بچهها به پليس
هم خبر داده بودند .جستوجو ادامه داشت تا اينكه
يكي از فرزندان خانواده اتفاقي به س��مت صندوقچه
رفت و پس از بازكردن در آن با اجس��اد دختر و پس��ر
خردسال روبهرو شد.گروههاي امداد پس از حضور در
محل ،اجساد را معاينه كردند و مرگ اين دو كودك را
خفگی بر اثر نرسيدن اكسيژن اعالم داشتند.

اطمينان از رازداريتان ميخواهم با شما مشورت كنم.
 گوش ميكنم الماس خان. من با حال پريش��اني كه سلطانمان دارد ،گمان نميكنمشفايي پيدا كنند .ميترسم اگر اين حالت جنونشان به درمان
نرسد .مملكت دچار آشوب شود و دشمنانم فرصتي پيدا كنند
و س��ر به طغيان بردارند .آنوقت نه تنها سلطان محمود تاج و
تخت را از دس��ت ميدهد بلكه در گردنكشي مدعيان ،همه ما
قرباني خواهيم شد.
اگر دش��منانمان هم خام��وش بمانند ،از اي��ن نگرانم كه
فرمانده��ان براي به چنگ آوردن ق��درت بهجان هم بيفتند و
آتش برپا كنند كه همه ما در لهيب شعلههايش گرفتار شويم.
نگاهي از بيم و هراس در چش��مان گش��اده اشيك آغاسي
درخش��يد .ب��ا حالتي عصبي لبه��اي تيره و كلفت��ش را زير
دندانهايش چالند و پرسيد:
 چه مرد پخته و باتجربهاي هس��تي الماسخان .ميگوييچ��ه بايد كرد؟ الماسخان كه از اين گفته اش��يك آغاس��ي به
هيجان آمده بود ،گفت:
 تنها مردي كه ميتواند اين كش��تي توفانزده را به ساحلنجات برساند ،اشرفخان اس��ت؛ فرماندهاي كه هم سپاهيان
دوس��تش دارند و هم با دليري و شجاعت دشمنان را سركوب
ميكند.اشيك آغاسي گفت :آري ،آري اما اشرف مدتهاست
گرفتار خشم سلطانمان شده و در زندان به سر ميبرد.
الماسخان گفت :ميتوان او را از زندان نجات داد.
***
شب هفدهم بهمنماه سال  1104شمسي:
فاجعه هولناكي كه الماسخان انتظارش را ميكش��يد ،در
اين شب اتفاق افتاد.
محمود افغان كه از ش��نيدن فرار ش��اهزاده ميرزاصفي به
كوهس��تانهاي بختياري براي تشكيل س��پاه ،گرفتار جنون
وهمانگيزي شده بود شبانه تصميم به كشتار بيش از  140تن
از شاهزادگان گرفت.

توليد نخستين اسلحه دفاعي
براي زنان هند

گروه شوك :يك كارخانه اسلحهسازي در هند خبر
از ساخت سالحي براي زنان داد تا بتوانند در مقابل آزار
و اذيت مردان از آن استفاده كنند.
اين س�لاح دفاعي از آلياژ تيتانيوم س��اخته شده و وزنش
500گرم است .اين تپانچه كه در جيب يا كيف جاي ميگيرد
براي بزرگداش��ت قربانيان تجاوزات گروهي در هند (نيريهايا)
نامگذاري ش��ده اس��ت.اين اس��لحه حدود  2هزار دالر (360
روپيه) قيمت دارد و اين كارخان��ه تاكنون صدها تپانچه براي
ساخت سفارش گرفته اس��ت.مقامهاي هندي ميگويند اين
نخستين باري است كه اسلحهاي مخصوص زنان طراحي شده
اس��ت .عبدالحميد مدير كارخانه ميگويد حدود  80درصد از
زنان ليسانسه ساكن هند سفارش ساخت اين اسلحه را دادهاند.
مكانيزم اين سالح بسيار س��اده بوده و كوچكترين هفت تير
ساخته شده در هند خواهد بود تا به راحتي در يك كيف پول يا
كيف دستي كوچك جا بگيرد .زنان هندي ميتوانند در زمان
حمله به آنها با استفاده از آن از خود دفاع كنند.

