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ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ

رواﯾــﺘــﮕــﺮ اﯾـــﻦ ﺧــﺎﻃــﺮه ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻓﺮ ﺧﯽ ﻧﺴﺐ ﯾﮑﯽ ا ز آ ﺗﺶ ﻧﺸﺎ ﻧﺎ ن
ﻣﺸﻬﺪی اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ ﭘــﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺖ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ را از ﺗﻦ درآورد
و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
روی ﺧﻂ ﺣﺎدﺛﻪ

ﺣﺎدﺛﻪ دلﺧﺮاش ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ
ﯾﮏ ﺟﻮان ۴۰ﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﻃــﺮاف ﻣﺸﻬﺪ ،درﺣــﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ دﺳﺘﺶ درون دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﮐﺮد و دﭼﺎر
ﺣﺎدﺛﻪای ﺗﻠﺦ ﺷﺪ.
ﺑــﻪ ﮔـــﺰارش ﺷــﻬــﺮآرا ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾــﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑــﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ دﻻﯾــﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ دﺳﺖ
راﺳﺘﺶ ﺑﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ﮔﯿﺮﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺣﺴﻦﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺰام
ﻧﺠﺎﺗﮕﺮان اﯾﺴﺘﮕﺎه ۳۶آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﺠﺎﺗﮕﺮان ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در
ﻣﺤﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ را
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺘﻒ درون دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯿﺮون
ﺑﮑﺸﻨﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزی دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ،وی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻟﻪﺷﺪﮔﯽ درﻧﺎﺣﯿﻪ دﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اورژاﻧﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﭘﺮاﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ در اداﻣﻪ از وﻗﻮع ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف در ﻣﺤﻮر ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﻋﻼم ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪراﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﯿﻢﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﺮﯾﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه
۹ﺷﻬﺪا در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ و رﻫﺎﺳﺎزی ﺣﺎدﺛﻪدﯾﺪﮔﺎن از ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﻮاری ﭘﺮاﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اورژاﻧﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞداده ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻌﻔﺮی
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮاری ﭘﺮاﯾﺪ رخ داد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

درﮔﯿﺮی ۷ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻞ و آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﭘﺪرزن

ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎیﺳﯿﺎهاﻋﺪامﺷﺪﻧﺪ

اﯾﺴﻨﺎ :در ﭘﯽ ﻧﺰاﻋﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن دو
ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دو ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮش اﻗــﺪام ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد از ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻪ درﻣﯽ ﺑﺮد و ﻓﺮد ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر
ﻣﺄﻣﻮران ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﮑﺲ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻠﻮاﺗﯽ /ﺷﻬﺮآرا

ﺳﻬﯿﻞ دﯾﺒﺎ -آﺗﺶ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر آن ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺳﻮار ﺑﺮآن ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ رﻓﺘﻢ .ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻻ
ﺑﺴﯿﺎر داغﺗﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻣﺎ از ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻨﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ،
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻠﻨﮓ آب روی ﺗﻨﻢ ،ﺧﻮدم را ﺧﻨﮏ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭼﺎرهای ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
اﻃﻔﺎیﺣﺮﯾﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ آﺗﺶﺳﻮزی در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﻮس اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﺮس ﻣﺎ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا آﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮم
آﺑﺮﯾﺰی ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن آب ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﯿﺮ را ﺑﺎﻻ
و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدم ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻢ دارد
ً
ﻣﯽﺳﻮزد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮ آن ﺑﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺳﺮﯾﻊ دوروﺑﺮم
را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﺧﻮدم را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدم و روی ﺗﻮدهای از اﺷﯿﺎ و ﻟﻮازم آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎدم .از
ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آب ﺑﺮوم ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺸﮑﻪ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ آﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﺸﮑﻪﻫﺎ ﭼﻪ دارد؟ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﺶ دﺳﺖوﭘﺎﯾﻢ
را ﺷﻞ ﮐﺮد و ﺗﺮس را ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ دﻟﻢ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﯾﮏ آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﺰرگ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺸﮑﻪ ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺳﺮوﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﺮتﻋﺠﻞ ﺑﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺸﮑﻪﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از راه
رﺳﯿﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ دادوﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﮑﻪﻫﺎ ﭼﻪﮐﺎر دارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ وﻇﯿﻔﻪﺗﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا اﯾﻦﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ،
ﺣﺮفﺣﺴﺎب ﺳﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم و داد زدم » :ﭘﺪرﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎن را دوﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﺪ؟ اﮔﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﮑﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﻪﺑﺎﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ «.ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮن آب
ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ و ﺧﻄﺮ را رﻓﻊ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﺎر
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﭽﻪﻫﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ آب را ﺑﻔﻬﻤﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم آب ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺺﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺷﻠﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺎر ﺧﺪا
ﺑﯽﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ آب ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﺑﺸﮑﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ،
ﻣﯽﺷﺪ.

ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺣﺎدﺛﻪ

ﺻﺒﺢ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺑﻪﻋﻨﻒ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ

ﻓﻮت دو ﻧﻔﺮ در ﺳﯿﻞ

اﯾــﺮﻧــﺎ :در ﭘــﯽ ﺑــﺎرش ﻫــﺎی ﺳﯿﻞ آﺳﺎی
۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻼب
در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و
۳۱۱ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ۲۵درﺻــــﺪی ۱۶رﺷــﺘــﻪ ﻗﻨﺎت و
آب ﮔــﺮﻓــﺘــﮕــﯽ ۳۲ﻣــﻨــﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺪ.
۲۰ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺸﻒ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎردی
داروﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران :ﻣﺄﻣﻮران اداره ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﯿﺲ آ ﮔﺎﻫﯽ اﻟﺒﺮز در
اﻗﺪاﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺑﺰرگ دارویﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ارزش ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾـــﺎل را از ﻣــﻨــﺰﻟــﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﮐــﺮج
ﮐﺸﻒوﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ و راﻫﯽ زﻧﺪان ﺷﺪ.

ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻋﺠﯿﺐ
در ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﺎﺑﻨﺎک :ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣــﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺴﺎ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﻮی ۹ﻧﻔﺮ
از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﺎن ،ﺑﺎ
ﻗﯿﭽﯽ زد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ دﺑﯿﺮ
ﭘﺮورﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ آﺑﺎدان ﻣﻮی
ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻃﯽ
در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﻣﻮی
۹داﻧــﺶآﻣــﻮز ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی آنﻫﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦرو
او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧــﺶ آﻣــﻮزان اﺧﻄﺎر
داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ و
ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﻫﺎی اﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﺑﻮﻋﻄﺎ -ﺻﺒﺢ دﯾــﺮوز ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮐﺶ و ﻗﻮس و دادﮔﺎﻫﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ در
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﯿﺮ ﺧﻼص ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دو ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮرد و آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دادﺳــﺮای اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دارﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
»ﯾﮑﯽ راﻫﺶ را در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﯾﮑﯽ اﯾﻦﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﺮش را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ« اﯾﻦ
ﺟﻤﻼت درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ دو اﻋﺪاﻣﯽ ،از
ﺳﻮی ﻋﻘﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران رﺳﺎﻧﻪایام در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﻢ
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﮐﺎر ﯾﮏﺳﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﻋﺪاﻣﯽﻫﺎ ﺗﻮان دﺳﺖوﭘﺎ زدن را ﻫﻢ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ،
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دو ﻣﺮد زﻧﺪه روﺑﻪرو
ﺷﺪهام و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدهام -ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮس و ﺗﺮس زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﻗﻔﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی از اﺷﺎراﺗﺸﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮم ﻧﺸﺪ -ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ
دو ﺟﺴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ از روح و ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﻌﺮوف »ﺧﻮد ﮐﺮده را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
»ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ؟« اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮدم در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﮑﻮم ،ﺟﻮاﺑﺶ
را ﺑﯿﺎﺑﻢ .اﻣﺎ ﻧﺸﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺘﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،رﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﻢ
ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮران
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎی اورژاﻧــﺲ ﺳﻼﻣﺘﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از اﺳﺘﺮس و ﺗﺮس اﯾﻦﻃﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼـــﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ،آنﻫــﺎ را رﻫــﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧــﻮدم را ﺑﻪ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﺷﺶ
۳۲ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﺑﺎران ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻫﻤﺮاﻫﯽام ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻫﯽ ﯾﺎدم ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐــﺮدهام ﮐﻼه و ﭼﺘﺮ
ﺑﺮدارم .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎی اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﻣﺪام ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺎن
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﮏ ﺷﺪه روی ﺧــﻮدرو ﻣﺘﻬﻤﺎن ،ﺳﻮار
ﺧﻮدرو آنﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ زور از ﻣﺸﻬﺪ رﺑﻮده ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻮد ،ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ،ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺎ
ﺳﺮووﺿﻌﯽ آﺷﻔﺘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﻣﺸﻬﺪ از ﻫﻤﺎن
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﺎران ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎرد ،
ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ.ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﺧﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽﻫﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻘﻒ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻋﺪام ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻬﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺸﯽ از
اﻇﻬﺎرات ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از آن
دﺳﺘﻮر اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﮑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮدش

روی ﺳﮑﻮی اﻋﺪام ﺑﺮود ،اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ را ﮐﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آنﻫﺎ زﻧﺎن ﺑﯽﻧﻮا
را ﮐﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧــﻮدرو ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎﻫﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از دﯾﺪن ﺻﺤﻨﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽﻫﺎ
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎران رﮔﺒﺎری اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻫﻤﮑﺎر رﺳﺎﻧﻪایام در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﻤﯽ ﻗﺪم
ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و ﮐﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺑﺎران اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ
زﻣﺎن ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن آوﯾﺰان ﺷﺪه دارد،
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺷﺐﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻨﺪهﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺻــﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺎی زﻧــﺎن ﺑﯽ ﻧﻮا را ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ
اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد و از ﻗﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻼص
و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺮﻓﺎ دوﺑــﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﻻ دﻧﯿﺎ را از
زاوﯾﻪای ﻧﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻤﺎن

اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﻣﯽ آﯾﺪ ،دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد
ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﻪ ﻣﺘﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﮔﺎهﻫﺎی
ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ذﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣــﯽ ﭘــﺮدازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ در ﭘﻠﯿﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ و در دادﺳﺮا و دادﮔﺎهﻫﺎ
ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺪور
اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
در ﻣﻸﻋﺎم در ﺧﺼﻮص دو ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮوز
اﺟﺮا ﺷﺪ.
دادﺳـــﺘـــﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻫــﺸــﺪاری ﺟـــﺪی را ﭼﺎﺷﻨﯽ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﭘﻠﯿﺲ
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد،
ﺟﺮاﺋﻢ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻃﻊ و ﺳﺮﯾﻊ دادﺳﺮا
و دادﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان اﻋﺪام ﺷﺪه،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﮑﺎم ﻣﺘﺠﺎوزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ،ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس
ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی
و ﭘﺲ از ﺻﺪورﺣﮑﻢ ،اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﮑﺎر در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺘﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺪیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران آﻣﺪ و از اداﻣﻪ

اﺟﺮای ﺣﺪوداﻟﻬﯽ درآﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داده و وﻋﺪه
ﻣﯽدﻫﺪ » :ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻃﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ،
ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻃﻊ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

دوﺑﺎره از ﻧﺪا و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ

ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻠﺦ ﻗﺘﻞ دو ﮐﻮدک دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﯽ ﺧﺰد ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﺰﻧﺪه ای ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺪای ۶ﺳﺎﻟﻪ اﺳﯿﺮ ﻫﻮسﺑﺎزی دو ﺟﺎﻧﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺎدﻗﯽ دراﯾﻦﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﺮوﻧﺪه
ﻗﺘﻞ دو ﮐﻮدک ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻠﯿﺴﯽ در دادﺳﺮا
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮐﯿﻔﺮی ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ارﺳﺎل ﺷﺪ  .دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﻪ رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻻزم ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻣﺮدم دﻋﻮت
ً
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت اﻣﻨﯿﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی دارد ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ«.

اﺟﺮای ﺣﺪود اﻟﻬﯽ از ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳــﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺟﺮای
ﺣﮑﻢ ﻣﺘﺠﺎوزان در ﺗﯿﺮرس ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ »اﺟﺮای ﺣﺪوداﻟﻬﯽ از ﺑﺎرش ﺑﺎران
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ اﺳﺖ« ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗــﺎﺿــﯽ ﻣــﻬــﺪی ﺧــﺪاﺑــﺨــﺸــﯽ ،اﯾــﻦ ﺣﮑﻢ
ﻗﺎﻃﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻗــﺪاﻣــﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻀﺎت
دادﺳـــﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از
ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺣﮑﻢ در ﻣﻸﻋﺎم اﺟﺮا ﺷﺪ ﺗﺎ
درﺳــﯽ ﺑــﺮای ﺗﻤﺎم اﻓــﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎرﺳﻮء در ﺳﺮ
دارﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد زدهاﻧﺪ.

رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ

ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎران رﺣﻤﺖاﻟﻬﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺻﺮار ﺑﺮ ﺑﺎرﯾﺪن داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﺎران
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪ آدﻣﯽ را ﻫﻢ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎل
اﻣﺮوز ﻣﺸﻬﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ،اﻣﺎ درﯾﻎ .ﭘﺰﺷﮑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼن رﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و دوان دوان راه
ﺧﺮوج را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻫﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی
ﻋﮑﺴﺸﺎن را ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن اﺟﺴﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮﻣﺸﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﺮوج ﺧﻮدرو ﺣﻤﻞ ﺟﺴﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
در اﯾﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽ دﻋﻮت ﻧﺸﻮم ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ.

رﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﺟﺮان
رﺑﻮده ﺷﺪه در ﮐﺮج

اﯾﺴﻨﺎ ۶ :ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﻮدن دو ﺗﺎﺟﺮ در ﮐﺮج
اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﻤﺘﺮ از
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻎ
۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﻋﮑﺲ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻠﻮاﺗﯽ /ﺷﻬﺮآرا

ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ و آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ ﺑﺮ روی
ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎری ﺷﺪن
ﺳﯿﻞ در ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎرشﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻼت ،ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ،ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﺟﻮﯾﻦ ،ﻣﺸﻬﺪ ،درﮔﺰ و
ﺳﺮﺧﺲ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎرش رﮔﺒﺎری ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﻦآﺑﺎدی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ۱۸۹ﺧﺎﻧﻮار دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺣﻮادث
آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎزل ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﺑﻪ ۱۷۴ﻧﻔﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری ﺗﻌﺪادی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﻣﺪت ۸۱ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی در ﻗﺎﻟﺐ ۲۱ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۲۵دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺗﻮرﭘﻤﭗ و ﻟﺠﻦﮐﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب از ﻣﻨﺎزل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث
ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.

