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درگیری زندانیان مکزیکی
 ۱۳کشته داد

زندانیانزندانیدرشمالمکزیکدستکم ۱۳تنکشتهشدند.بهگزارشایسنا،بنابراعالممقاماتمحلیایالت
درپیوقوعدرگیریمیان
ِ
"نوئوولئون"درمکزیکاعتراضزندانیانازکنترلخارجشدکهدرنتیجهآنچندینزندانیکشتهوتعدادیازنگهبانانزندانگروگانگرفته
شدند.نیروهای پلیس به سرعت برای آرام کردن شورش زندانیان وارد عمل شدند اما شدت نزاع باال گرفت و ۲۵۰زندانی درگیر شدند.
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ازمیان خبرها

اظهارات دادستان بجنورد درباره
پرونده اسید پاشی پدر و پسر

سجادپور-هویتجسدمثلهشدهزنیکهدرونکیسهای
پالستیکی در جاده کنه بیست (کمربند سبز) مشهد
کشف شد ،هنوز مشخص نشده است و کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات خود را در
این باره ادامه می دهند .به گزارش خراسان ،چهاردهم
مرداد گذشته ،راننده یک دستگاه خودرو از جاده کنه
بیست و سمت مهدی آباد در حرکت بود ،ناگهان سگی
را مشاهده کرد که دستی شبیه دست انسان را به دندان

گرفته و در حال فرار است .راننده وظیفه شناس با دیدن
این صحنه ،بالفاصله خــودرو را متوقف کرد و وحشت
زده با دست بریده یک زن جوان روبه رو شد .او بالفاصله
ماجرا را به نیروهای انتظامی اطالع داد و بدین ترتیب
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
در کنار قاضی ویژه قتل عمد ،عازم محل کشف بقایایی
از جسد یک انسان شدند .در همین حال قاضی کاظم
میرزایی که احتمال می داد دیگر بقایای جسد بایددر

همان نزدیکی باشد دستور جست وجو در محل را صادر
کرد تا این که دقایقی بعد کارآگاهان کیسه پالستیکی را
در فاصله ای دور پیدا کردند که درون آن پیکر مثله شده
زن جوانی با سر بریده قرار داشت .پیکر این زن که حدود
 25تا 40سالداشتوباطناببستهشدهبوددرحالیبه
پزشکی قانونی انتقال یافت که گوشواره بدلی در گوش،
انگشتر بدلی با سنگ فیروزه ای در انگشت وسط داشت.
موهای طالیی رنگ کرده بلند ،تی شرت قرمز ،شلوار

گل دار منزل با نقش لوزی و زمینه خاکستری (پوشاکی
شبیه لباس هایی که برخی اقوام بلوچ ایرانی می پوشند)
از دیگر مشخصات جسد کشف شده ای بود که حدود 2
روز از مرگ وی می گذشت .پلیس آگاهی از شهروندان
خواست هرگونه اطالعاتی را که درباره مقتول دارند به
تلفن 2183700یا 2183789اطالعدهندیابهاداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع در ابتدای
منطقهرضاشهرمشهدمراجعهکنند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان از شناسایی و دستگیری
قاتل فراری در کمتر از یک ساعت در شهرستان شوش خبر
داد .به گزارش میزان ،سردار حیدر عباس زاده گفت :در
پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰مبنی بر نزاع دسته
جمعی و کشته شدن یک جوان  ۲۷ساله و مجروح شدن
سه نفر از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان شوش،
بالفاصله عوامل انتظامی به محل درگیری اعزام شدند.
وی افــــزود :بــا تــوجــه بــه اهمیت مــوضــوع دســتــورات و
راهکارهای عملیاتی به کارآگاهان پلیس آگاهی ابالغ شد.
سردار عباس زاده با بیان این که از همان لحظات اولیه
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و
بررسی آثار به جا مانده،محل اختفای قاتل فراری را در
کمترازیکساعتشناساییکردند،ادامهداد:باهماهنگی
مراجع قضایی در یک عملیات ضربتی عامل جنایت و نزاع
دسته جمعی در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه اسلحه
شکاری که متهم با آن اقدام به قتل کرده بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به این که متهم
در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه قتل
را اختالفات ملکی عنوان کرده است افزود :متهم پس از
تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد.
سردار عباس زاده در خاتمه با تاکید بر برخورد قاطعانه
با مخالن نظم و امنیت ،گفت :پلیس وظیفه ذاتــی خود
میداند برای کشف جرایم از هیچ گونه کوشش و تالشی
دریغ نکند.

حمله اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز
اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز حمله کردند
و طال و جواهرات حاضران در آرایشگاه به سرقت رفت .به
گزارش مهر ،شامگاه سه شنبه گذشته چهار مرد در حالی
که قمه در دست داشتند به یک آرایشگاه زنانه در شهرک
ارم تبریز حمله کردند .این اوبــاش بعد از دیــدن ترس و
وحشت حاضران در آرایشگاه ،آن ها را تهدید کردند و طال
و جواهرات بانوان حاضر در آرایشگاه را دزدیدند .آن ها
بعداز این سرقت پا به فرار گذاشتند و تحقیقات پلیس در
این خصوص ادامه دارد.

بیش از  150نفر در آتشسوزی اخیر
کالیفرنیا ناپدید شدند
به گزارش ایسنا ،پلیس محلی کالیفرنیا با بیان این که در
جریان آتشسوزیهای جنگلی اخیر در شمال این ایالت از
حدود ۱۵۰نفر اطالعی در دست نیست ،اعالم کرد :دست
کم  ۱۵تن کشته شدهاند و بیش از  ۱۵۰۰خانه تخریب
شده است .برخی رسانههای داخلی آمریکا شمار تلفات
این حادثه را تاکنون  ۱۷تن اعالم کردهاند.

پلیسکالیفرنیاهمچنیناعالمکرد:یکیازمناطقشمالی
از شهر سانفرانسیسکو بیشترین میزان خسارت را از این
آتشسوزی دیده و کل منطقه در آتش سوخته است.
گزارش می شود که یک آتش سوزی تازه در نزدیکی ناحیه
اوکمونت شهر سانتا رزا ،شهری که بیشترین خسارات را
در این حوادث دیده بود ،شروع شده است .صدها خانه
در سانتا رزا در آتشی سوخته که گفته می شود حرارت
آن شیشه ماشین ها را ذوب می کند .طبق اعالم مقامات
محلی ایالت کالیفرنیا  ۱۵۵نفر در جریان این آتشسوزی
ناپدید شد هاند هرچند این امکان وجــود دارد به دلیل
همهمه و شلوغی در زمــان تخلیه مناطق حادثه دیده
اطالعات آنان ثبت نشده باشد .به گزارش شبکه خبری
بیبیسی ،این آتشسوزی در ایالت کالیفرنیا در نوع خود
مرگبارترین بوده و دود ناشی از آن حتی در سانفرانسیسکو
و در فاصله حدود ۱۰۰کیلومتری محل حادثه هم مشاهده
شده است .علت این آتش سوزی ها که یک شنبه شب شروع
شد هنوز معلوم نیست اما دلیل اصلی گسترش سریع آن
بادهایی به سرعت  ۸۰کیلومتر در ساعت در هوای داغ و
شدیدا خشک است.

اعتیاد شود .این در حالی بود که سه جوان یاد شده نیز به
زور متوسل شدند و تالش کردند به هر طریق ممکن او را
سوار خودرو کنند .در مسیر حرکت از روی پله ها درگیری
بین آن ها ادامه یافت ولی باالخره سه جوان مذکور ،او را
سوار خودرو کردند و به راه افتادند اما در مسیر حرکت،
متوجه وخامت حال معتاد جــوان شدند و بالفاصله به
سمت درمانگاه خواجه ربیع به راه افتادند .این گزارش
حاکی است پزشکان درمانگاه با مشاهده وضعیت وخیم
معتاد جوان ،از همراهان وی خواستند هرچه سریع تر او
را به بیمارستان مجهز برسانند .در همین حال سه فرد
همراه معتاد ،با برادر وی تماس گرفتند و از او خواستند
خود را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد برساند
اما دیگر دیر شده بود و اقدامات پزشکی برای نجات این
معتاد بی نتیجه ماند و وی جان سپرد .با گــزارش این
ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد ،دقایقی بعد قاضی کاظم
میرزایی به همراه عوامل بررسی صحنه جرم و کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم مرکز
درمانی شد و وجود آثار ضرب و جرح روی پیکر متوفی از
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دادسرای عمومی و انقالب مشهد درباره مرگ دلخراش
یک معتاد در مسیر مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در حالی
در مرحله رسیدگی است که سه تن از متهمان پرونده با
اعالم رضایت خانواده اولیای دم با صدور قرار قانونی
آزاد شدند تا نظریه پزشکی قانونی درباره علت مرگ به
دادســرا اعــام شــود .به گــزارش اختصاصی خراسان،
ماجرای این مرگ دلخراش زمانی رقم خورد که برادر یک
معتاد  35ساله قصد داشت برای چندمین بار به برادرش
کمک کند واو را از چنگال مواد افیونی نجات بدهد اما او
مسیر اشتباه مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز را برگزید و برادر
معتادش را به عواملی معرفی کرد که قرار بود او را به طور
غافلگیرانه به مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در منطقه خواجه
ربیع ببرند .در پی این درخواست سه جوان  38،30و 28
ساله به منطقه  15خرداد مشهد رفتند و معتاد  35ساله
را که خواب بود بیدار کردند تا او را سوار خودرو کنند .در
همین حال معتاد مذکور که هیکل درشتی نیز داشت با
این افراد درگیر شد و نمی خواست به زور راهی مرکز ترک

مرگ مشکوک و دلخراش معتاد 35
ساله حکایت داشت .به همین دلیل،
قاضی میرزایی دستور بازداشت سه
مرد جوان را صادر کرد و کارآگاهان
اداره جنایی طی چند ساعت موفق به
دستگیری متهمان شدند.
سه مرد جوان با تشریح جزئیات این
پرونده مدعی شدند که معتاد  35ساله
هنگامی که با آنان روی پله های منزل
درگیر شد خود را به این سو و آن سو
پرت می کرد تا از چنگ آن ها بگریزد که
در این هنگام سر وی به در و دیوار می
خورد و به خاطر تاریکی فضا تشخیص
نمی دادیم که او سرش را به کجا می
کوبد! گزارش خراسان حاکی است در حالی که تحقیقات
پلیس با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی میرزایی
ادامه داشت اولیای دم با حضور در دادســرا از متهمان
مذکور گذشت کردند و بدین ترتیب پرونده جنایی یاد شده
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عکس تزئینی است

اختالفات ملکی به قتل کشید
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درامتدادتاریکی

پلیس در جست وجوی هویت جسدی با سر بریده

مرگ دلخراش یک معتاد در مسیر مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز
نازلی حیدرزاده -دادستان بجنورد از بررسی پرونده اسید
پاشی پدر و پسر بجنوردی در شعبه سوم بازپرسی خبر داد
و اعالم کرد :طرفین این حادثه شکایتی از یکدیگر ندارند.
«یاران» دادستان بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما این
اتفاق را غیرعمدی دانست و گفت :پرونده مطروحه در شعبه
سوم بازپرسی تحت رسیدگی قرار گرفت و طرفین اظهار
کردند هیچ گونه شکایتی از یکدیگر ندارند و اسیدپاشی
به صورت اتفاقی رخ داده است و به این شکل نبوده که به
طور عمدی روی یکدیگر اسید بپاشند.گفتنی است یک
مقام انتظامی سه شنبه شب خبر داده بود :پدر و پسری
سر موضوعی با هم دچار اختالف و درگیر شدند و ابتدا پدر
روی پسر اسید پاشید و پس از آن پسر نیز متقابال اقدام به
اسید پاشی روی پدر کرد که این امر منجر به مصدوم شدن
و انتقال آنان به بیمارستان شد.

در مسیر رسیدگی های بعدی قرار گرفت.
شایان ذکر است به دستور قاضی ویژه قتل عمد ،اقدامات
قانونی نیز درباره مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد صورت گرفت
و این پرونده که هم اکنون شکل جنایی به خود گرفته
منتظر نظر پزشکان قانونی است.

 3باند بزرگ موادمخدر در تهران متالشی شد
رئیس پلیس تهران بــزرگ از متالشی شدن سه باند
بزرگ موادمخدر در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه طرح
شناسایی و دستگیری توزیعکنندگان و خردهفروشان
مواد مخدر و با حضور در جمع خبرنگاران گفت :در این
طرح برخورد با قاچاقچیان ،موادفروشان و معتادان
متجاهر که در محدوده میدان شوش ،مولوی و حوزه
استحفاظی شهرداری منطقه  12انجام شده است،
توانستیم باند بزرگ مصرف موادمخدر را شناسایی
کنیم .وی با بیان این که از این سه باند  870کیلوگرم

موادمخدر که عمده آن هروئین بود کشف شد و  8نفر از
اعضای باند دستگیر شدند ،افزود :در همین زمینه و در
اجرایاینطرح 255خردهفروشموادمخدرکهوظیفه
توزیع موادمخدر را برعهده داشتند و حلقه بعدی پس از
عمدهفروشان محسوب میشوند را نیز دستگیر کردیم.
رحیمی با اشاره به جمعآوری  820معتاد متجاهر در
این طرح ،گفت :ماموریت پلیس برخورد و جمعآوری
معتادان متجاهری است که چهره شهر را خراب کرده
و این معتادان تحویل بازپروری شده اند و امیدواریم
وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی نیز جدیتر به این

موضوعات رسیدگی کنند چراکه خردهفروشان معضل
اصلی مردم این منطقه هستند.
وی درخصوص فضا در کمپها با بیان این که براساس
آخرین اخبار دریافتی کمپ تهران حدود  10تا  15هزار
نفر ظرفیت دارد ،افــزود :این معتادان که جمعآوری
شدهاند سوار بر اتوبوس و تحویل مراکز بهزیستی داده
میشوند.
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان این که مردم این منطقه
از وضعیت معتادان متجاهر گالیه بسیار دارند ،افزود:
به مردم این منطقه اعالم میکنم که تیمهای ضربتی

پلیس کوچه به کوچه و منطقه به منطقه این فضاها را
پوشش میدهند و اجــرای این طرح را رها نمیکنند
چراکه برخورد با معتادان که زمینهساز سرقتهای خرد
هستند ،خواسته آن هاست.
رحیمی درخــصــوص غیبت دستگا ههای متولی در
اجرای این طرح گفت :ما مسئول و مامور انجام وظایف
خود هستیم و پلیس با قدرت و به طور مستمر وظایف و
ماموریتهای خود را انجام می دهد و امیدواریم دیگر
دستگاهها ظرفیتهای خود را باالتر ببرند چرا که مردم
خواهان برخورد با وضعیت موجود هستند.

جانشین فرمانده ناجا :جرایم خشن افزایش نیافته است

جانشین فرمانده ناجا اعــام کرد که جرایم خشن در
کشورمان نسبت به سنوات گذشته افزایش نیافته بلکه
این انعکاس خبرها در جامعه است که بیشتر شده و چنین
به نظر میرسد که جرم افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،سردار اسکندر مومنی درباره آمار سرقت
گفت :با قرارگاهی که در سال  93راه اندازی شد در این
سال جلوی رشد سرقت گرفته شد و در سالهای 94و95
به ترتیب حدود  4و  5درصد کاهش سرقت داشتیم .هم
اکنون ریلگذاری و اقدامات خوبی شده اما اگر بخواهد
کامال محسوس شود و تاثیر خود را بگذارد برنامه ما این
است که حدود یک دهه این وضعیت را ادامه دهیم .در
قرارگاه مبارزه با سرقت از تمامی ظرفیتهای نیروی
انتظامی استفاده میشود .وی افزود :در سال  94و 95
سرقتهای کوچک و سرقتهای مهم ما کاهش ،اما در
ما ههای اخیر سرقت خــرد ،اندکی افزایش داشــت اما
سرقتهای مهم ما کاهش نشان میدهد.
مومنی درباره علت یابی سرقت ها نیز گفت :یکی از دالیل

آن آسیبهای اجتماعی و دیگر انواع آسیبها در جامعه
است .جانشین فرمانده ناجا درباره اثرگذاری طرحهای
ضربتی پلیس گفت :پلیس ماموریتهای متنوعی دارد،
برخی از جرایم در مقاطع خاصی افزایش پیدا میکند
و نیاز است که طرح خاصی اجرا شود ،مثال یک دفعه در
محلهای اوباش یا معتادان متجاهر افزایش مییابند که
این طرحها در همین زمینه اجرا میشوند .مومنی با بیان

این که عملکرد پلیس روبه جلو هست ،گفت :موضوع
پاکسازی محیط از اوبــاش یا معتادان و دیگر عوامل
ناامن کننده جامعه از نوع پاکسازی انسانی است ،مانند
پاکسازی محیط زیست نیست ،قوانین باید مجازات و
بازدارندگی الزم را داشته باشد و هم اکنون این وضعیت
نسبی است و باید بازدارندگی بیشتر داشته باشد ،به
خصوص مجازاتها باید برای افرادی که بارها جرمی را
مرتکب شدهاند بازدارندهتر شود .تا زمانی که بستر جرم
و مجرم هست ما برخورد میکنیم اما باید مجازا تها
بازدارنده باشد و دیگر دستگاهها نیز مسئولیت خود را
انجام دهند .به گفته جانشین فرمانده ناجا ،موضوع جرم
و از بین بردن بسترهای جرم یک کار جمعی و فرابخشی
اســت .وی با بیان ایــن که در یک دهــه گذشته رونــدی
کاهشی در جرایم مهم مانند قتل و  ...وجود داشته است
افزود :در سال  84در کشور  2374قتل داشتیم که این
تعداد تا پایان سال  95به  1775نفر رسید که کاهش
نشان میدهد و همین تعداد هم زیاد است .درباره قتل

من فکر میکنم با روندی که پیش میرویم سالی  4تا 5
درصد را بتوانیم کاهش دهیم و طی دو برنامه پنج ساله
آن را به حداقل ممکن برسانیم .مومنی با بیان این که نرخ
جرم در ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی پایینتر
است ،گفت :در گذشته اینترپل آمارها را اعالم میکرد و
طبق همین آمارها ما وضعیت خوبی داریم .جرایم جنایی
در کشور ما کاهش داشته است اما در گذشته شبکههای
اجتماعی این قدر در کشور ما نمود نداشت در حالی که
امروزه اخبار سریع منتشر میشود .وی تاکید کرد :جرایم
خشن در کشور افزایش نیافته اما انعکاس اخبار آن بیشتر
شده است و از همین رو الزم است که حتما دستگاههای
مختلف از جمله رسانهها در تامین آرامش و امنیت عینی
و ذهنی کمک کنند .جانشین فرمانده ناجا درباره قاچاق
موادمخدربهکشورنیزاظهارکرد:همچنانبیشترینمواد
مخدرقاچاقشدهبهکشورراموادسنتیتشکیلمیدهند
اما مواد صنعتی همچون شیشه هم در حال رشد هستند
که عدد مطلق آن به مواد سنتی نرسیده است.

رئیس پلیس پایتخت:

عوامل آتش زدن مسجد و تخریب شیشه بانکهای تهران دستگیر شدند

رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری تمام
عوامل تخریب شیشههای بانک و اقدام اخیری که مقابل
یکی از مساجد رخ داده بود خبر داد .به گزارش تسنیم،
سردار حسین رحیمی صبح دیروز در جمع خبرنگاران
با اشاره به اقداماتی که به تازگی در چند نقطه به منظور
تخریب شیشههای تعدادی از بانکها رخ داده بود اظهار
کرد :این افراد که تحت اغوا و تاثیر یک شبکه ماهوارهای
دست به این گونه اقدامات زده بودند به صــورت کامل
شناساییوهمگیدستگیرشدند.سرداررحیمی،فرمانده
انتظامی تهران بزرگ درباره آتش سوزی مسجد حضرت
جواداالئمه(ع) گفت :این حادثه نیز مانند حمله چند روز
گذشته به برخی بانکها بوده است که عدهای جوان تحت
تاثیر فضای مجازی دست به چنین اقداماتی زدنــد .به

گزارش ابنا و باشگاه خبرنگاران سردار رحیمی فرمانده
انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران افزود:همان
طور که می دانید بر اثر هیجاناتی که عده ای در فضای
مجازی ایجاد کردند عده ای اقدام به تخریب شیشه چند
بانک کردند که بعد از شروع این ماجرا پلیس وارد عمل
شد .وی افزود:با اقدام پلیس ،افرادی به همراه تفنگ های
بادی و ساچمه ای دستگیر شدند .سردار رحیمی ادامه
داد:صحبت هایی که با برخی از متهمان داشتیم اعالم
کردند تحت تاثیر جوسازی یک شبکه ماهواره ای اقدام
به این کار کردند .وی گفت :قطعا با اغماض و عطوفت
اسالمی با این ها برخورد می شود و به احتمال زیاد همه
که بیشتر آن ها جوانان هیجانی زیر  ٣٠سال بودند آزاد
می شوند .فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به این

درپی شکایت زنی مبنی بر تعرض جنسی

ثبتنام رانندگان در اسنپ متوقف شد
در پی شکایت زنــی از یک راننده اسنپ مبنی بر
تعرض جنسی ،این برند تاکسی موبایلی کشور تا
اطالع ثانوی ،فرآیند ثبتنام از رانندگان در شهرها
را متوقف کرد.
به گــزارش تسنیم ،شهرام شاهکار؛ مدیر اجرایی
اسنپ که این روزها شرکتش درگیر پروندهای مفتوح
شده در دادسرای جنایی تهران بابت شکایت زنی از
یک راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی است ،در
تازهترین اظهار نظر خود چنین گفته است :این جانب
بابت خبر ناخوشایند اخیر مبنی بر حادثهای که در
یکی از سفرهای اسنپ اتفاق افتاده است عمیقا
متاسف و ناراحتم ،و به شما اطمینان میدهم که
اسنپ در هر شرایطی کنارتان میایستد.
متهم این حادثه با سوءاستفاده از اطالعات و هویت
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فردی دیگر موفق به فریبکاری شده و در فرآیند تایید
صالحیت راننده در اسنپ تخطی کرده است.
بنابراین ما بــرای بــاال بــردن هرچه بیشتر امنیت
سفرها ،اقداماتی فوری و جدی را در دستور کار خود
قرار دادهایم .از این پس ،هویت هر راننده از سوی 3
ناظر و کارشناس با تجربه و متخصص اسنپ به طور
مجزا تایید می شود.
همچنین تا اطالع ثانوی ،فرآیند ثبتنام رانندگان
را در شهرها متوقف کردهایم ،تا تمام مراحل جذب
رانندگان را بار دیگر با دقت ارزیابی کنیم و بهبود
بخشیم.
پیشتر مــقــام هــای قضایی و انتظامی از احضار
مسئوالن اسنپ به دادســرا در این بــاره خبر داده
بودند.

که حادثه آتش سوزی مسجد چه بوده است،گفت:آن هم
از همین دست بوده اما فعال امکان توضیح بیشتر وجود
ندارد .در همین حال تابناک در یادداشتی درباره تحرکات
موسومبهریاستارتنوشت:سیدمحمدحسینی،مجری
سابق تلویزیون ایران  ،به تازگی از آمریکا اقدام به تحریک
اشخاص برای تخریب اموال عمومی در ایران کرده و در
موارد انگشت شماری ،تخریب بانکها و مساجد از سوی
اشخاص تحت تأثیر این شومن ثبت شده است؛ اتفاقی که
نشانمیدهد،تحرکاتخرابکارانهدرایرانتاچهحدجنبه
کاریکاتوری یافته است .سیدمحمد حسینی در روزگاری
مجری کمدی برنامههای تلویزیون بود و با رفتارهای
دلقک مآبانه مخاطبانی نیز داشت ،تا این که با گم شدن
بخشقابلتوجهیازکمکهایمیلیاردیجشنرمضان،

او برای بررسی از آنتن کنار گذاشته شد و اندکی بعد او با
میلیاردها تومان از کمکهای مردم به فقرا و مستمندان
به امارات متحده متواری شد و با گرفتن ژست اپوزیسیون
و فرار به آمریکا سعی کرد اقدامات خود را دنبال کند .در
همین زمینه ،شاهد شکستن شبانه شیشه تعداد انگشت
شماری از بانکها و آسیب رساندن به چند مسجد از طریق
خرد کردن شیشه و تالش برای به آتش کشیدن بودهایم
که خوشبختانه منتهی به آسیب چندانی نشده است .این
شومنچنینتحرکاتمخربیرا«ریاستارت»نامگذاشته؛
اما «جنبش ری استارت» به چه؟ به احیای کاریکاتوری
رفتارهایسازمانمنافقین؟آنطورکهحسینیگفته،قرار
استریاستارتیهاایرانراتخریبکنندوازنوبسازندودر
همین راستا اقدام به تخریب اماکن عموم میکنند!

آشنایی و رابطه خیابانی پدر و مادرم قبل از ازدواج ،نه
تنها زندگی آن ها را متالشی کرد بلکه طوری در آینده و
سرنوشت من اثر گذاشت که گویی من باید تاوان اشتباه
آن ها را پس بدهم دیگر از این همه بی مهری و بی توجهی
خسته شده بودم که ناگهان با افکاری احمقانه دست به
اقدامی وحشتناک زدم...
دختر  16ساله ای که به قول خودش در پی یک تصمیم
اشتباه و احمقانه دست به خودکشی زده اما با کمک
اطرافیانش از مرگ نجات یافته بود در حالی که زندگی
و سرگذشت تلخ خود را به گذشته پدر و مادرش ارتباط
می داد ،به کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :سرنوشت من طــوری به ماجرای
طالق پدر و مــادرم گره خــورده است که به گفته بزرگ
تر ها هیچ راه فراری ندارم و باید تبعات عشق خیابانی
پدر و مادرم را بپردازم چرا که من حاصل ازدواج دختر و
پسری بودم که قبل از ازدواج شان عاشق یکدیگر بودند
و با هم ارتباط داشتند .هنوز مهر ازدواج پدر و مادرم
روی شناسنامههایشان خشک نشده بود که سوء ظن و
بدبینی زندگی آن ها را آشفته کرد .آن چه از اطرافیانم
شنیدم این بود که پدر و مادرم هر کدام دیگری را متهم به
داشتن رابطه با جنس مخالف می کرد آن ها اعتماد خود
را به یکدیگر از دست داده بودند تا آن که این اختالفات و
سوء ظن ها شدت گرفت و در حالی که من یک سال بیشتر
نداشتم مهر طالق شناسنامه های آن ها را از یکدیگر جدا
کرد و من نزد پدرم ماندم .دیگر از مادرم خبری نداشتم
تا این که روزی وقتی از مدرسه به منزل بازگشتم همه را
سیاه پوش و گریان دیدم ،آن زمان  10ساله بودم و معنی
خودکشی را نمی فهمیدم فقط می شنیدم پدرم که خود
مشاور یکی از مراکز نگهداری کودکان بود خودکشی
کرده است .با از دست دادن پدرم دیگر همه امیدهایم نیز
بر باد رفته بود و من نزد مادربزرگ پدری ام ماندم اما او از
بیماری های زیادی رنج می برد به طوری که من در سن
 13سالگی مجبور بودم لباس های آلوده او را بشویم چرا
که برخی اندام های مادربزرگم حالت غیرارادی داشت
و  ...روزها می گذشت و من همچنان از کمبود محبت
رنج می بردم هنوز هم خانواده مــادرم ،پدرم را مردی
عیاش می دانستند و خانواده پدری ام مادرم را متهم به
داشتن روابط غیراخالقی می کردند .با این وجود من
به تحصیالتم ادامه می دادم تا این که مدتی قبل ،مادرم
بعد از گذشت  15سال از ماجرای طالق نزد من آمد و
خودش را مادر من معرفی کرد .با دیدن او خوشحال
شدم و تصمیم گرفتم حاال که پدرم را از دست داده ام نزد
مادرم بازگردم اما از آن چه می دیدم وحشت زده شدم.
مادرم و همسرش هر دو گرفتار مواد افیونی بودند حدود
یک ماه نزد مادرم ماندم ولی می ترسیدم من هم در کنار
آن ها آلوده مواد مخدر شوم .به همین دلیل در شرایط
روحی بسیار نامناسب به منزل مادربزرگم بازگشتم.
دیگر آن قدر از این وضعیت زندگی خسته شده بودم که
با افکاری احمقانه دست به خودکشی زدم .این در حالی
است که خانواده پدرم همچنان مادرم را زنی بی بند و بار
می دانند و  ...با این وجود می خواهم به تحصیل ادامه
بدهم اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 430سال حبس برای قاتل  11زن
جوان در مکزیک

قاتل  ۱۱زن جوان در مکزیک به  ۴۳۰سال حبس محکوم
شد.
به گــزارش ایسنا ،مقامات قضایی مکزیک مــردی را که
اقدام به کشتن  ۱۱زن جوان در نزدیکی منطقه "سیوداد
خوارس" کرده بود به  ۴۳۰سال حبس محکوم کردند.
طبق اعالم مقامات قضایی مکزیک متهم قربانیان خود
را اذیت و آزار و آنان را مجبور به فروش موادمخدر می کرد
سپس آن ها را به قتل می رساند.
به گزارش روزنامه گاردین ،پلیس مکزیک بقایای اجساد
قربانیان را اوایل سال  ۲۰۱۲در منطقهای کشاورزی در
شرق شهر سیوداد خوارس پیدا کرد.

انفجار در پاالیشگاه نفت
ترکیه  ۴قربانی گرفت
چهار کارگر فنی در پی انفجار در یک پاالیشگاه نفتی
در شهر ازمیر ترکیه جان خود را از دست دادند و  2نفر
دیگر به شدت مجروح شدند.به گزارش ایرنا ،صبح
دیروز در پی انفجار مخزن پاالیشگاه نفت ازمیر حین
عملیات ذخیره سازی ،چهار کارگر مشغول در این
پاالیشگاه جان خود را از دست دادند و  2نفر دیگر نیز
به شدت مجروح شدند.
بنا برهمین گــزارش ،شــدت انفجار و آتــش سوزی
گسترده نبوده و ساعاتی بعد ،پس از کنترل آتش
سوزی و خاموش کردن آن ،فعالیت پاالیشگاه از سر
گرفته شده است.
CMYK

