ﺣﻮادث

در ﭘ اﻓﺸﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:

رﻣﺰ ﮔﺸﺎ از ﺟﺴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ

۴

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢ ١٣٩٦رﺟﺐ  ١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٢٤٠٩

رﺋﻴﺲ ﻞ دادﮔﺴﺘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ از دﺳﺘﮕﻴﺮ زن و ﻣﺮد ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘ ﺪﮕﺮ
ﻣﺮد ﺟﻮان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﺴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ اش را در دره ا در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد رﻫﺎ ﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺒﺮداد .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم »ﻗﺪرﺗ« ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺷﺎﺖ زن ﺟﻮان ﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﻪ ﺒﺎره ﻧﺎﭘﺪﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﭘ ﮔﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد:

ﭘﺲ از ﺸ °ﺟﺴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ا ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ
ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ ﮔﻢ ﺷﺪن او را اﻃﻼع داده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺗﺼﺮﺢ ﺮد :در ﭘ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺪار  ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل و ﺑﻪ ﺟﺮﻣﺶ اﻋﺘﺮاف ﺮد .اﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎ
در اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ــﺮد :اﻦ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮش

ﻣ ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از اﻦ ﻪ  ٤٠ﻗﺮص آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻪ او ﻣ دﻫﺪ و را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻬﻮش در
ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺧــﻮدرو ﻣﺨﻔ ﻣ ﻨﺪ و ﺟﺴﺪ را ﺑﺎ ﻫﻴﺰم ﺑﻪ آﺗــﺶ ﻣ ﺸﺪ و ﺑﻪ دره ﻣ
اﻧ ــﺪازد .رﺋﻴﺲ ﻞ دادﮔﺴﺘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ اداﻣــﻪ داد :ﺟﺴﺪ ﺑــﺮا ﺸ °ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد و دو ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺘﮕﻴﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﺧﺒﺎر

در راﻫﺮوى دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده

آوارآوارﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان

ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺴﺮ ﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
ﻃﺒﻘﺎﺗ ازدواج ﺮد

ﺑﺎﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺮدم!

ﺻﺪﻘ-ﭼﻘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ زود ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻠﺨ
ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳﻴﺪ .ﭼﻪ ﺴ ﺑﺎور ﻣ ﺮد روز ﻣﺎ ﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج
ــﺮده ﺑﻮدﻢ ﺑﻪ اــﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﻨﺎ و ﭘﺎﺎن راه
ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻪ ﺣﺘ ﻟﺤﻈﻪ ا ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺪﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻨﻴﻢ .ﭘﺴﺮ ﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ اﻧﮕﺎر
ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎ ﭘﺪرش رﺳﻴﺪه ﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺷﺨﺼ
ﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻔﺎوت زﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ
دارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺴﺖ
زﻧﺪﮔ اش ﻣ ﮔﻮﺪ :وﻗﺘ ﺎد روز ﻣ اﻓﺘﻢ ﻪ
ﭼﻄﻮر از ﻫﻤﻪ دﻟﺨﻮﺷ ﻫﺎﻢ و از زﻧﺪﮔ ام زدم ﺗﺎ
ﻫﻤﺴﺮم ﺑ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه و
در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﭙﺮدازد ﻗﻠﺒﻢ ﻣ ﮔﻴﺮد .و اداﻣﻪ ﻣ
دﻫﺪ :زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮ وﻗﺘ ﺑﺎ او ﺳﺮ ¨ ﻼس ﻣ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس و ذﻫﻨﻢ رو او ﻣﺘﻤﺮ ﺰ ﻣ ﺷﺪ
و از درس و ﺘﺎب ﻏﺎﻓﻞ ﻣ ﺷﺪم .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻪ در اﻦ
ﻣﺪت از ﺪﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺮده ﺑﻮدﻢ ﻣﻦ در ﺧﻴﺎل ﺧﺎم
ﺧﻮدم ﻓﺮ ﻣ ﺮدم ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮا ازدواج
ﺎﻓ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫ ﭘﺎ
ﭘﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام
ازدواج ﻨﻢ  .اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭘﺪرم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدش
را ﺑﺎ اﻦ ازدواج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗ ﻓﺮﻫﻨﮕ
و اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻋﻼم ﺮد .ﻣﻦ ﻪ ﭘﺎﻢ را در ¨ ﻔﺶ
ﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام رﺳﻴﺪم و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ دﺧﺘﺮ روﺎﻫﺎﻢ ازدواج ﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺪﺗ از دوران ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮ ﻤﺎن را زﺮ
¨ ﺳﻘ °آﻏﺎز ﺮدﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اواﻞ زﻧﺪﮔ در ﻨﺎر
ﻫﻤﺴﺮم ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﺷﻴﺮﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ او رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﺶ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺗﻠﺦ ﻣ ﺮد  .ﻣﻦ ﻪ ﺑﺎ اراده ﺧﻮدم ﺗﻦ ﺑﻪ اﻦ ازدواج
داده ﺑﻮدم ﺳﻌ ﻣ ﺮدم ﺑﺎ اﻦ ﺷﺮاﻂ ﻨﺎر ﺑﻴﺎﻢ و
ﺣﺘ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام ﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ام را ﺳﺮ
ﭘﺎ ﻧﮕﻪ دارم.
ﭼﻨﺪﻦﺳﺎلﺑﺎاﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﺑﻴﻦﻣﻦوﻫﻤﺴﺮمﮔﺬﺷﺖ
و در اﻦ ﻣﺪت ﺳﻌ ﻣ ﺮدم ﺴ ﺑﻮ از اﺧﺘﻼف
ﻣﺎن ﻧﺒﺮد .اﻦ ﻣﺎﺟﺮا اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻦ ﻪ ﻫﻤﺴﺮم
از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻨﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش را ﭘﺬﺮﻓﺘﻢ .در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﺴﺮم،
از ﺧﻮرد و ﺧــﻮرا و ﭘﻮﺷﺎ ﻢ زدم ﺗﺎ ﻫﺰﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺗﺤﺼﻴﻞ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻨﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل از ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ ﻣﺪر ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪ .روز ﺑﻪ روز در ﺎرش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣ ﺮد و
ﻣﻦ ﻫﻢ از اﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم.
اﻦ ﻣﺎﺟﺮا اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻦ ﻪ روز در ﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎور
ﻫﻤﺴﺮمﺑﻪﭼﺸﻤﺎﻧﻢزلزدوﮔﻔﺖدﮕﺮﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺴﺖﺑﺎﻣﻦ
زﻧﺪﮔ ﻨﺪوﺑﺎﺪﻫﺮﭼﻪزودﺗﺮازﺪﮕﺮﺟﺪاﺷﻮﻢ.اﻻن
ﻫﻢ در راﻫﺮو دادﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ رﺳﻴﺪﮔ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗ ﻣﺎن را ﻫﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮﺑﺒﻨﺪﻢوﻫﺮ ﺪامراﻫﺟﺪاﮔﺎﻧﻪرا درﭘﻴﺶﺑﮕﻴﺮﻢ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮕ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ

ﺻﺪﯾﻘﻰ
از رﻧﮓ رﺧﺴﺎرش ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻪ ﻏﻢ ﺑﺰرﮔ در ﺳﻴﻨﻪ دارد.
او درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮا زﻧﺪﮔ ﺧﻮد در ﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﺎدش
ﻣ ﮔﻮﺪ :در  از روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻃﺮاف زﻧﺪﮔ ﻣ ﺮدﻢ
و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻫﺮ دو اﻋﺘﻴﺎد داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدرم زن دوم
ﭘﺪرم ﺑﻮد.
ﭘﺪرم اﻫﻞ  از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻮد ﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق زن
اوﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ازدواج ﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ،ﭘﺪرم
اواــﻞ زﻧﺪﮔ اش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺑ داﺷــﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
دﻻﻠ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮدوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎﺑﺶ ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﺧﻮدش را از
دﺳﺖ داد و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧ ﺷﺪ.
و اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ زﻧﺪﮔ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻦ ﻪ ﺴ دﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺎر
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﻤ دادﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻢ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﭘﺪرم ﻪ
در  از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻮد ﺑﺮوﻢ و ﭘﺪرم در ¨
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر
ﺷﺪ.
١٢ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و دو ﺧﻮاﻫﺮ دوﻗﻠﻮ ﻧﺎﺗﻨ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از ﺧﻮدم داﺷﺘﻢ ﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮ زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺷﺪﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ دﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ
ﺪﮕﺮ ﺑﺮا ﻫﺮ دو ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎدرم ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از
ﭘﺪرم ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔ ﺧﻮدش رﻓﺖ.
ﻧﻮﺟﻮان ﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮ ﻣﺎدرش ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫ ﺑﺮا
ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻦ ﻪ ﺧﻮاﻫﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺎﺗﻨ اش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ او را ﻗﺒﻮل ﻣ ﻨﺪ و او را
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
ﭘﺴﺮ رﻧﺞ دــﺪه درﺑــﺎره اداﻣــﻪ ﻣﺎﺟﺮا زﻧﺪﮔ اش ﻣ
ﮔﻮﺪ :ﺑﻌﺪ از اﻦ ﻪ ﭘﺪرم ﻣﻦ را ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺮم رﻓﺘﻢ.
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮﺾ و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻪ ﻤ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم و از ﻋﻬﺪه ﺎرﻫﺎ
ﺑﻴﺮون ﺑﺮ ﻣ آﻣﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺮون را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ.
و دﻟﻴﻞ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮش را ﭼﻨﻴﻦ رواﺖ ﻣ ﻨﺪ:

ﻋﺲ :ﺗﺰﺋﻴﻨ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺮون و ﺑﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺮم را اﻧﺠﺎم ﻣ
دادم ﺗﺎ اﻦ ﻪ روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧ¨
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺮم در ¨ ﻟﺤﻈﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻤﺎم
ﭘﻮل ﻫﺎ داﺧﻞ ﺎرت ﻫﺎ ﻓﺮار ﺮدم و ﺑﻪ ¨ ﺷﻬﺮ دﮕﺮ
رﻓﺘﻢ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ا در آن ﺷﻬﺮ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدم و ﺗﻤﺎم ﭘﻮل را ﻫﻢ
ﺧﺮج ﺮدم  .وﻗﺘ دﺪم ﻪ ﭘﻮﻟ در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم و ﮔﺮﺳﻨﻪ و
درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺮﮔﺮدم.
وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﻦ را از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز آوارﮔ در ﻮﭼﻪ و
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭘﻴﺶ ﭘﺪرم ﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد رﻓﺘﻢ
و ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ او ﻣﺎﻧﺪم.
ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﭼﺮا ﻓﺮار از ﭘﻴﺶ ﭘﺪرش و آﻣﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺧﻮدش را اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮ °ﻣ ﻨﺪ :ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﻀ ﺳﺨﺘ ﻪ داﺷــﺖ و از ﻃﺮﻓ دﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺲ اﻧــﺪاز آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﻣﺪﺗ ﻓﻮت ﺮد و ﺧﻮاﻫﺮم ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮش را از
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣ دﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از او از ﭘﻴﺶ ﭘﺪرم ﺑﻪ
ﺑﺠﻨﻮرد ،زادﮔﺎه ﺧﻮدم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.
و اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :ﭼﻨﺪ روز ﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺪرم ﺑﻮدم ﻣﺪام
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑــﻮدم و ﭘﻮﻟ ﻫﻢ ﺑــﺮا ﺳﻴﺮ ــﺮدن ﺷﻢ ﺧﻮدم
ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﭘﺪرم ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﭘﻴﺶ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدش ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣ ﺮد و ﻣﻦ اﺻ ً
ﻼ ﺑﺮاﺶ
اﻫﻤﻴﺘ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
وﻗﺘ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮدم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ دوﺑﺎره ﻣﺪﺗ ﺳﺮﮔﺮدان و
آواره ﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﮔﺪا ﺮدن از ﻣﺮدم ،ﺷﻢ ﺧﻮدم
را ﺳﻴﺮ ﻣ ﺮدم .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  از آﺷﻨﺎﺎن ﻣﺎدرم زﻣﺎﻧ ﻪ
از ﭘﺪرم ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺪﺗ در ﻤﭗ ﺗﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺴﺘﺮ
ﺷﺪه و اﻋﺘﻴﺎدش را ﺗﺮ ﺮده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺮ اﻋﺘﻴﺎد در
¨ ﻧﺎﻧﻮا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد.
او درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﻣﺎدرش ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻦ ﺳﺎل
ﺑ ﺧﺒﺮ از او ﺑﺎ ذوق زدﮔ ﺗﻌﺮ °ﻣ ﻨﺪ :ﭼﻨﺪ روز
در ﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ آواره ﺑﻮدم ﺗﺎ اﻦ ﻪ روز ﺑﺮا ﺧﺮﺪ
ﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮا رﻓﺘﻢ ﻪ ﻣﺎدرم ﻪ در آﻧﺠﺎ ﺎر ﻣ ﺮد ﻣﻦ
را ﺷﻨﺎﺧﺖ و در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘ ﻣﺎﺟﺮا آوارﮔــ و
ﺑﻴﭽﺎرﮔ ام را ﺑﺮا ﻣﺎدرم ﺗﻌﺮ °ﺮدم او ﻗﺒﻮل ﺮد ﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﻣﻦ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﻣــﺎدرم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﻣﻦ را
از دادﮔــﺎه ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻦ ﻫﻢ از اــﻦ ﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳــﺎل ﻫﺎ
آوارﮔ دوﺑﺎره ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺐ ﻫﺎ در آﻏﻮش ﻣﺎدرم ﭘﻨﺎه
ﺑﮕﻴﺮم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره
ﻫﻤﻪ اﻦ آرزوﻫﺎﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاب ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻬﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺴﺘﻢ.
ﻣﺎدر ﭘﺴﺮ آواره ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧ را ﺗﻤﺎم
ﻣ ﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ازدواج ﻣﺠﺪد
ﻣ ﻨﺪ و ﭘﺴﺮش را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﮔﺬارد و ﭘ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮﺷ ﺧﻮد ﻣ رود .ﺣﺎﻻ ﭘﺴﺮ ﺑﻴﭽﺎره ﺑﻌﺪ از اﻦ
اﺗﻔﺎق ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﺖ ¨ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﺘ دوﻟﺘ ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺑﻤﺎﻧﺪوﺑﺒﻴﻨﺪﺳﺮﻧﻮﺷﺖﭼﻪﺧﻮاﺑﺑﺮاﺶدﺪهاﺳﺖ.

ﺗﻠ ¥ﺷﺪن  ١٢٠راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﭘ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮگ
در ﭘ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮگ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﻣﺤﻞ ﭼﺮا دام در روﺳﺘﺎ ﺑﺪراﻧﻠﻮ  ١٢٠رأس
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻠ °ﺷﺪﻧﺪ .دﻫﻴﺎر روﺳﺘﺎ ﺑﺪراﻧﻠﻮ در اﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻣﮕﺎه
دو روز ﭘﻴﺶ زﻣﺎﻧ ﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه را
داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮگ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زد و در ﭘ آن  ٢٠٠رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻦ ﮔﻠﻪ از وﺣﺸﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دره ﺳﺮازﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﺳﻘﻮط ﺮدﻧﺪ» .رﻣﻀﺎﻧ« اﻓــﺰود :در ﭘ اﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت  ٨٠رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ  ١٢٠ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻪ ارزش  ٧٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺎل ﺗﻠ °ﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد :اﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ  ١٧ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮدﻧﺪ .و از ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺒﻮدن اﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدم ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻤﺎن را ﺑﻴﻤﻪ
ﻣ ﺮدﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﻗﻮﻟ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﻫﺎﻟ دﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ
ﮔﺰاران اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎز  ٢ﻗﻼده ﮔﺮگ از ﻃﺮف ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﺎر اﻦ اداره ﻞ ﺑﺮا ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت داﻣــﺪاران اﻦ روﺳﺘﺎ ﺷﺪ.

ﻣﺪﺮ ﻞ ﭘﺰﺷ¦ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﺒﺮ داد:

ﺎﻟﺒﺪ ﺷ¦ﺎﻓ  ٢٣٨ﺟﺴﺪ ﻃ ¨ ﺳﺎل



ﻃ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﺪ  ٢٣٨ﻣﺘﻮﻓ در ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﺎﻟﺒﺪ
ﺷﺎﻓ ﺷﺪ .ﻣﺪﺮ ﻞ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮرﺳ آﻣﺎر ﺳﺎل  ٩٥ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻪ  ٤٩٩ﻣﺘﻮﻓ در ﺳﺎل ٩٥
در ﻣﺮا ﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻌﺎﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻪ از اﻦ ﺗﻌﺪاد
 ٢١٠ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺎﻟﺒﺪﺷﺎﻓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد :ﭘﺰﺷﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮا ﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ،در ﺑﺨﺶ ﻣﺮگﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌ ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ دو ﻧﻔﺮ
را ﺳﻮﺧﺘﮕ ،ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕ و  ١٣ﻧﻔﺮ را ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﻨﻮ ا ﺴﻴﺪ ﺮﺑﻦ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧــﺪ و  ٢٣٨ﻧﻔﺮ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
و ﺗﺼﺮﺢ ﺮد :ﻤﺘﺮ از دو درﺻﺪ از ﻋﻤﻠﺮد ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﻨﻪ اﺟﺴﺎد
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎﺳﺖ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﻠﺤﺸﻮر« ﺑﺎ وﺟﻮد ﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮو ﺗﺨﺼﺼ
ﭘﺰﺷ¨ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﺮد ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ٩٥
ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ  ٢٦ﻫﺰار و  ٩٣٥ﻣﻮرد رﺳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن در روزﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪ ،دوﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﻮاﻧﺪﻧ آن درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺘ،

ﺗﻐﺬﻪ ،ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺗﺮﺑﻴﺘ ﻮد ،°ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﺷﻨﺎ ﺷﻮﺪ و از ﻣﺸﺎورهﻫﺎ
ﭘﺰﺷ¦ و ﺣﻘﻮﻗ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﺪ.



