حوادث
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به دنبال فرو ریختن ساختمان سه طبقه یک مدرسه در شهر "الگوس" نیجریه بیم آن میرود که بیش از  ۱۰۰دانشآموز در زیر آوار گرفتار
شده باشند .به گزارش ایسنا ،ابراهیم فارینلویه ،سخنگوی اداره ملی اورژانس منطقه جنوب غربی نیجریه اعالم کرده که هیچ اطالعات
فوری درباره تعداد تلفات این حادثه وجود ندارد .اما برخی گزارشها حاکی از آن است که بیش از  ۱۰۰دانشآموز در زیر آوار ماندهاند.

ازمیانخبرها
شرور مســلح و فراری در تله پلیس

زنی برای گرفتن خسارت
از بیمه دستش را قطع کرد!

پلیس اسلوونی یک زن  ۲۱ساله را که برای
دریافت خسارت از شرکت بیمه دست خود
را با اره برقی قطع کرده بود بازداشت کرد .به
گزارش ایسنا ،این در حالی است که پزشکان
دربیمارستانلیوبلیانا،پایتختاسلوونیموفق
شدنددستاوراپیوندبزنند.اینزنامیدواربود
که بتواند پس از قطع کردن دست خود حدود
 ۳۸۰هزاریوروازشرکتبیمهخسارتدریافت
کند.پلیساسلوونیبراینباوراستکهاومدت
اندکی پیش از حادثه خود را نزد این شرکت،
بیمه کرده بود .والتار زرینسکی ،سخنگوی
پلیسدرنشستیخبریدراینبارهاظهارکرد:
اوبایکیازهمدستانخودبهطورعمدیدست
خود را با اره برقی از مچ قطع کرد و امیدوار
بوده بتواند وانمود کند که این موضوع یک
حادثهبودهاست.اینزنبههمراههمدست۲۹
سالهاشبازداشتشدهاست.آنهادرصورتی
کهدردادگاهمجرمشناختهشوندممکناست
بههشتسالزندانمحکومشوند.

 100دانش آموز زیر آوار ساختمان مدرسه
در نیجریه

...

در بازسازی صحنه جنایت مسلحانه
در فروشگاه مواد غذایی مطرح شد:

درامتداد روشنایی

مردبیگناهقربانی
پیامکهای زشت!

سیدخلیل سجادپور -وقتی با وجود پیگیری
های قانونی درباره مزاحمت های پیامکی هنوز
هم ارسال این پیامک های زشت و زجرآور ادامه
یافتتاجاییکهبرادرموهمسرشتاآستانهطالق
پیشرفتنددیگرنتوانستماینماجراراتحملکنم
و برای ترساندن عامل پیامک های زشت ،دست
به سالح بــردم که در این میان مرد بی گناهی
کشتهشدو...
به گزارش اختصاصی خراسان ،این ها بخشی
از اظهارات جوان 26ساله ای است که با شلیک
های مرگبار در فروشگاه مواد غذایی روستای
هندل آباد از توابع مشهد ،جنایت هولناکی را
رقم زد« .علی – الف» که با دستور قاضی کاظم
میرزاییوبهمنظوربازسازیصحنهجرمبهمحل

عامل جنایت مسلحانه

وقوع جنایت در روستای هندل آباد منتقل شده
بود ،پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی ویژه قتل
عمد،مقابلدوربینقوهقضاییهایستادودرحالی
که به شدت از وقوع این حادثه ابراز پشیمانی می
کرد با بیان این که «کاش باز هم به پیگیری های

قانونیبرایتنبیهجوانمزاحمادامهمیدادم!»به
تشریحچگونگیاینجنایتوحشتناکپرداخت
و افزود  :از اوایل زمستان سال  94پیامک های
زشتوتوهینآمیزیبرایبرادرمارسالمیشد
که محتویات آن زندگی شیرین او را نشانه رفته
بود.اینپیامکهایواهیوزنندهبههمسربرادرم
ربطداشتکهبهتازگیازدواجکردهبودند!اوایل
این پیامک ها را به فرد بیماری نسبت می دادیم
کهقصدمزاحمتداردبههمینخاطرهمبرادرم
زیاد موضوع را جدی نمی گرفت اما این ماجرا
نه تنها خاتمه نیافت بلکه هر روز بر شدت توهین
هایزشتوزنندهافزودهمیشدتاجاییکه دیگر
سوء ظن در وجودمان رخنه کرد و زندگی برادرم
در آستانه نابودی قرار گرفت .به ناچار دست به
دامانقانونشدیموازعاملارسالپیامکهایی
که اعصاب خانواده را به هم ریخته بود ،شکایت
کردیم امــا درحــالــی که پیگیری هــای قانونی
طوالنی شده بود ،آن فرد همچنان به مزاحمت
هایوحشتناکخودادامهمیداد.
متهماینپروندهجناییدرادامهاعترافاتشافزود:
کار به جایی کشید که آن فرد مزاحم این گونه
پیامکهارابرایمنهمارسالمیکردبههمین
خاطر در جست وجــوی یافتن عامل این عمل
زشت برآمدم ودر مدت کوتاهی فهمیدم که یکی
ازجوانانروستایخودمانبهاینمزاحمتهای
خانمان برانداز دامن می زند و قصد دارد با این
شیوهزندگیبرادرمرامتالشیکند.اینگونهبود
که صبح روز پنج شنبه (بیست و نهم اردیبهشت
سال )1395و به طور ناگهانی تصمیم گرفتم با
اسلحهشکاریکهدراصطبلدامهامخفیکرده

از مرداب پاییز تا بهار زندگی

متهم در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

بودم ،زهر چشمی از آن فرد که «ح -ر» نام دارد
بگیرمواورابترسانمکهدستازاینکارهابردارد
چراکهدیگرآبرویخانوادگیمابهشدتمتزلزل
شدهبودوازسویدیگرنیزاینتوهینهاوتهمت
های زننده قابل تحمل نبود! «علی – الف»در
ادامه سخنانش گفت :شغل من دامداری است
و گله گوسفندان پدرم را برای چرا به بیابان می
بردم .به همین خاطر صبح روز حادثه ،وقتی با
تماستلفنیمطمئنشدمکه«ح-ر»درفروشگاه
موادغذاییاستسواربرموتورسیکلتپسرعمه
ام به روستا رفتم و به بهانه این که می خواهم با
موتورسیکلت دوری در اطراف روستا بزنم او را
پیاده کردم و خودم با برداشتن اسلحه شکاری
از اصطبل ،به سوی فروشگاه مواد غذایی رفتم!
افراد دیگری هم داخل فروشگاه بودند که من
برایترساندن«ح-ر»اسلحهرابهسمتاوگرفتم
ولی یک نفر از پشت سر اسلحه را گرفت که در
میانهمیندرگیریگلولهشلیکشدومندوباره

عکس اختصاصی از خراسان

توکلی-فرماندهانتظامیرودبارجنوبگفت:
به دنبال شكایات مردمی در خصوص اخالل
در نظم و امنیت عمومی ،تیراندازی و ایجاد
رعبووحشتدریكیازمحلههایشهرستان،
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .به
گــزارش خبرنگارما ،سرهنگ" فیروزبخت"
افزود :ماموران پلیس امنیت ،این شرور را در
یک عملیات و درگیری مسلحانه دستگیر و
از مخفیگاهش یک قبضه سالح ممنوعه با
تعدادیمهماتکشفکردند.ویخاطرنشان
کرد:این شرور كه از مجرمان سابقه دار است،
اخالل در نظم عمومی ،تیراندازی  ،ضرب و
شتم ،حمل و نگهداری سالح ممنوعه ،نزاع
و درگیری و سرقت مسلحانه مواد مخدر را در
پرونده سیاه خود دارد.
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باچاقوییکههمراهمبودبهسمتآنهاحملهور
شدم و درحالی که افرادی زخمی شده بودند از
آن جا گریختم .بعد فهمیدم که یکی از بستگان
«ح-ر» که داخل مغازه بود بر اثر شلیک گلوله
مجروح شده و در بیمارستان جان باخته است
درحالیکهآنمرد 41سالهدراینماجرابیگناه
بود! بعد از آن هم فراری بودم و مخفیانه زندگی
می کردم تا این که نیمه دوم اسفند هنگامی که
درمخفیگاهمخواببودمدرمحاصرهپلیسقرار
گرفتمودستگیرشدم.
گزارش خراسان حاکی است :پس از توضیحات
سرهنگمهدیسلطانیان(رئیسدایرهقتلعمد
پلیس آگاهی خراسان رضوی) درباره محتویات
پرونده و ماجرای دستگیری متهم و همچنین
کشفمقادیریمشروباتالکلیدرمخفیگاهوی،
قرار قانونی از سوی قاضی کاظم میرزایی صادر
شد و بدین ترتیب با پایان یافتن صحنه بازسازی
جرم،متهمبهزندانمرکزیمشهدانتقالیافت.

ماجرای راهزنی مسلحانه در اتوبان
دو دوست برای تغییر زندگی شان در اتوبان همت
دست به سرقت مسلحانه محموله  24تنی میلگرد
یککامیونزدند .بهگزارشاختصاصیرکنا،اوایل
هفتهگذشتهرانندهیککامیوندرتماسباماموران
پلیس تهران از ماجرای سرقت مسلحانه محموله
 24تنیمیلگردازسویدومردجوانخبرداد.بدین
ترتیبباتوجهبهمسلحبودنسارقانتیمیازماموران
اداره یکم پلیس آگاهی تهران بــرای دستگیری
سارقان میلگردها وارد عمل شدند .کارآگاهان در
گامنخستطعمهدزدانراهدفتحقیققراردادند
کهدراینمرحلهمشخصشدرانندهکامیونمحموله
 24تنی میلگرد را در شهر اهواز بارگیری کرده و به
مقصد جاده هراز در حال حرکت بوده که در اتوبان
همت در نزدیکی پارک جوانمردان و پمپ بنزین
کن برای استراحت توقف میکند .تیم پلیسی در
ادامهپیبردندکهرانندهکامیوندرحالاستراحت
بوده که دو مرد با تهدید تفنگ و چاقو ،خودرو را به
شهرک گلستان منتقل و اقدام به تخلیه بار میلگرد
کردهاند .ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران در
تجسسهایمیدانیاطالعپیداکردندکهدوسارق
مسلحابتداخودرویپژو 405خودرادرپمپبنزین
پــارک کــرده و سپس بــرای سرقت به ســراغ راننده
کامیونرفتهاند.تجسسهایپلیسیادامهداشتتا
اینکهدوروزبعدازماجرایسرقت،مامورانموفقبه
شناساییدزدانشدندودرعملیاتیغافلگیرانهاین
دوسارقجوانرادستگیرکردند.
گفتوگوباطراحسرقت
حمید که یک سابقه درگیری در پروندهاش دارد
ادعــا میکند هیچ نقشهای از قبل بــرای سرقت
محموله 24تنی میلگردها نداشته و به خاطر نیاز
بهپولدستبهایندزدیزدهاست.
▪سابقه داری؟ یک بار به خاطر درگیری به
زندان رفتم.
▪سرقت مسلحانه انجام دادی؟ نــه ،با یک
چاقوی چوبی دست به سرقت زدم و تفنگی در
کار نبوده است.
▪چه طور به فکر دزدی افتادی؟ روحمان هم
خبر نداشت که چنین محمولهای را میخواهیم
سرقت کنیم ،در اتوبان بودیم که دیدیم یک کامیون

با محموله میلگرد در کنار اتوبان همت توقف کرده،
همانلحظهتصمیمگرفتیمدزدیکنیم.
▪چطورسرقتکردی؟خودرویمانراداخلپمپ
بنزینپارککردیموبهسراغکامیونرفتیم،مندیدم
رانندهکامیونبایکچوبدستیداخلخودرواست
و دیگر راه فرار نداشتیم به همین خاطر با تهدید او را
تسلیمکردیمومحمولهاشرابهسرقتبردیم.
▪چرا دزدی کردی؟ بیکار بودم و به پول نیاز
داشتم.
▪قصد داشتی با  50میلیون تومان سهم

خودت چه کار کنی؟ قصد داشتم کار پرورش
شترمرغ راه انــدازی و کارآفرینی کنم .من اگر
 50میلیون تومان پول داشتم دزدی نمیکردم،
زمانی بنا بودم و کلی کارگر داشتم که برای من
کار میکردند اما همگی بیکار شدیم و وقتی هم
در زنــدان بودم همه وسایل خودم را به سرقت
بردند .من با این پول میخواستم کار کنم.
گفتوگوباسارقمیلیونی
مهدی که سارق تازه کار است میگوید :بیکار
شده بودم و در یک آژانس کار میکردم و قصد
داشتم با  50میلیون تومان سهم این سرقت
بدهکاری ام را پرداخت کنم.
▪چطوربهفکردزدیافتادی؟

من راننده آژانس هستم و شب سرقت با حمید در
خیابان بودیم که کامیون با بار میلگرد را دیدیم.
همان جا حمید پیشنهاد دزدی داد و من که به پول
نیازداشتمتصمیمبهسرقتگرفتم.
▪چــرا دزدی؟ در یک کارخانه تولیدی کار
میکردم که تعطیل شد و  600نیرو بیکار شدند.
بعضی از همکارانم نیز به خاطر بیکاری دست به
دزدی زدند و خودم نیز بدهکار بودم به همین
خاطر تصمیم به سرقت گرفتم .حتی بعضی از
همکارانم دست فروشی می کنند که شهرداری
مانع کار کردن آن ها شده و بیکار مانده اند.
▪با 50میلیونچهکارمیکردی؟ بدهکاربودم.
▪شب عید باید زندان باشی ،برنامه ای برای

سال جدید داشتی؟ قصد داشتم خودرویم را
بفروشم و یک وانت بخرم و میوه فروشی بکنم که
این ماجرا پیش آمد و دستگیر شدم.

روزی که در پاییز  17سالگی زندگی ام
توفان سهمگین الکل و مــواد مخدر مرا
به این سو و آن سو می کشاند ،هیچ گاه
فکر نمی کردم که این توفان وحشتناک
روزگــارم را نابود خواهد کرد و مرا چون
خاشاکی بی ارزش به در و دیــوار خواهد
کوبید تا این که روزی ...
جوان  34ساله ای که امروز عشق و محبت
را در آغوش کشیده و تولد دوبــاره اش را
در جمع دوســتــان هــمــدردش جشن می
گیرد و به زیبایی ها لبخند می زند درحالی
که خود را از مرداب هولناک مواد مخدر
صنعتی و الکل بیرون کشیده است درباره
سرگذشت تلخ خود می گوید :دانش آموز
درس خوانی نبودم اما به خاطر هوش و
استعدادم همیشه در خردادماه ُمهر قبولی
بر کارنامه ام جا خوش می کرد.
آن روزها کاپیتان تیم فوتبال دبیرستان
ب ــودم و آرزوهــــای بــزرگــی را در ســر می
پروراندم .نوجوان ماجراجویی بودم که
همراه با بلندپروازی هایم قدم های بزرگ
برمی داشتم تا این که به تقلیداز برخی
دوستانم و شاید هم غرور و خودنمایی در
یک روز توفانی پاییز آن هم در  17سالگی
سیگاری را الی انگشتانم گذاشتم و با
احساس غرور به آن پک زدم.
طولی نکشید که با مــواد مخدر و الکل
نیز آشنا شــدم به طــوری که توفان های
سهمگین پــایــیــزی مـــرا بــه هــر ســو می
کشاندند اما من همه رویاهای خوشرنگ و
زیبا را در مصرف مواد مخدر و الکل جست
وجو می کــردم و بعد از آن هم در عالمی
دیگر به آرزوه ــای بزرگم می اندیشیدم
غافل از این که در مسیر سقوط به مرداب
وحشتناک اعتیاد قرار گرفته بودم.
آرام آرام غیبت هــای مــداوم از مدرسه،
نمرات تجدیدی و مشکوک شدن خانواده
به رفتارهایم آغاز شد اگرچه هنوز ترس
از پــدر سرعت فرورفتن در ایــن مــرداب
خطرناک را کند کــرده بود اما مرگ پدر
بهانه خوبی برای افزایش مصرف مواد و
الکل شد.
دو سال از ماجرای سیاه پوش شدنم می
گذشت که ناگهان به خود آمدم ولی دیگر
راه نجاتی نداشتم ،تا گلو در این مرداب
فرورفته بودم و بی هدف دست و پا می زدم
به طوری که هیچ راه گریزی باقی نمانده
بود .دیگر نمی توانستم ماجرای اعتیادم
را پنهان کنم و همه مرا طرد کردند.
خانواده ،دوستان و حتی جامعه هیچ روی
خوشی به من نشان نمی دادند ولی باز هم
فکر می کردم می توانم در برابر این توفان
مقاومت کنم چرا که هنوز غرورم را از دست
نــداده بــودم .در این میان باز هم سرعت
این توفان وحشتناک که مرا چون خس
وخاشاک به هر سو پــرت می کــرد شدت
گرفت و من در دام مــواد مخدر صنعتی
(کریستال) افتادم.
دیگر هیچ دارویــی پاسخ گــوی نیازهای
خماری ام نبود ،آن قدر زجر می کشیدم که
فقط یک آرزو داشتم و این بود که شبی به
خواب بروم و دیگر بیدار نشوم .طاقت این
همه زجر و درد را نداشتم و بارها تصمیم به
ترک گرفتم ولی آن قدر اراده ام ضعیف بود
که هیچ کس نمی توانست کمکی به من
بکند و هر بار با شکست مواجه می شدم.
خالصه هر روز آرزوی مرگ می کردم تا این
که در یک روز بهاری سال  1387ناگهان
خدا را از ته قلبم صدا زدم و تنها چشم به
مهربانی های او دوختم.
این گونه بود که در همان روزهای بهاری و
به طور خیلی عجیب با انجمن الکلی های
گمنام ( )A.Aآشنا شــدم و گویی پاییز و
زمستان از زندگی ام رخت بربست و من جز
بهار و زندگی عاشقانه چیزی نمی دیدم.
حاال حدود  11سال از آن روزهای سخت
می گذرد و من خود را با اتکا و امید به خدا
از آن مرداب هولناک بیرون کشیده ام و
هر سال در یک روز بهاری تولد دوباره ام را
جشن می گیرم.
امــروز خــانــواده ای دارم و دوستانی که
حداقل از آسیب های من در امان هستند
بــه همین دلیل مــی خــواهــم بــه دوستان
همدردم بگویم برای یک بار هم که شده به
سراغ انجمن الکلی های گمنام بروید و ...
ماجرای واقعی با همکاری
انجمن الکلی های گمنام

