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پشت صحنه زندگی

دعا برای آتش نشان های شهید

گ

سرسفره «هفت سین»

گــروه حــوادث -ســمانه شــهباز /آفتــاب تــازه
طلــوع کــرده بــود مثــل همیشــه آمــاده شــد تــا
راهــی محــل کارش شــود ،امــا ایــن رفتــن انــگار بــا
همیشــه حســابی فــرق داشــت ،گویــی بــه خــودش
هــم الهــام شــده بــود شــاید ایــن رفتــن برگشــتی
نداشــته باشــد .قبــل از اینکــه از خانــه بــرود بــه اتاق
خــواب دختــرش رفــت در را بــاز کــرد و نگاهــی بــه
«هلمــا» کوچولویــش انداخــت .قــرار بــود ســال
بعــد دخترکوچولویــش بــه پیــش دبســتانی بــرود.
از دور نگاهــی بــه صــورت معصــوماش انداخــت
کــه درخــواب عمیقــی فــرور فتــه بــود .بــرای تنهــا
فرزنــدش هــزاران آرزو داشــت ،امــا...
نزدیکــش شــد و بــاالی ســرش ایســتاد .آرام و
بیصــدا بوسـهای بــر گونههــای ســرخش زد .بعــد
هــم مثــل همیشــه عروســک مــورد عالقــهاش را
زیــر پتــو کنــار «هلمــا» گذاشــت تــا نترســد .پــدر
جــوان پــس ازآخریــن نــگاه ،از اتــاق خــارج شــد،
انــگار خــودش هــم میدانســت ایــن آخریــن
دیداراســت،گرچه معتقــد بــود هــر اتفاقــی کــه
قــرار باشــد رخ میدهــد ،چــه آتشنشــان باشــی
و چــه شــغل دیگــری داشــته باشــی .ایــن جمــات
را زمانــی کــه بــه خواســتگاری همســرش رفتــه بــود
بارهــا تکرارکــرده بود،چراکــه او و خانــوادهاش
بــا شــغل حســین مشــکل داشــتند .بــا ایــن حــال
پــس ازکلــی صحبــت باالخــره توانســت رضایــت
دختــر مــورد عالقـهاش وخانــواده او را جلــب کنــد
و راهــی خانــه بخــت شــوند .ایــن خانــواده  13ســال
خوشــبخت و عاشــقانه کنــار هــم زندگــی کردنــد،
امــا افســوس کــه فاجعــه تلــخ و نابهنــگام پالســکو،
زندگــی آنهــا را یکبــاره ویــران کــرد.
شــهید حســین ســلطانی ،فرمانــده گــروه
نجــات ایســتگاه  24واقــع درخیابــان نبــرد بــود کــه
صبــح پنجشــنبه  30دی راهــی محــل کارش شــد
امــا دیگــر بــه خانــه بازنگشــت.این آتشنشــان
فداکارســاعتی بعــد بــه همــراه همکارانــش
بــرای نجــات جــان مــردم خــود را بــه ســاختمان
پالســکو رســاند ومردانــه بــه نبــرد شــعلههای
ســرکش آتــش رفت،امــا اونیزبــه خیــل شــهدای
آتشنشــان پیوســت.آقای مصــری -پــدر همســر
ت وگــو بــا
شــهید حســین ســلطانی -در گفــ 
خبرنگارحــوادث روزنامــه ایــران دربــاره دامــادش
گفــت13« :ســال پیــش وقتــی حســین بــرای
خواســتگاری بــه خانــه مــا آمــد دختــرم بشــدت

مخالفــت کــرد و گفــت کــه زن آتشنشــان
نمیشــود.اومعتقد بــود شــغل آتشنشــانها
بســیار خطرنــاک اســت،به همیــن خاطــر رفتــن
بــا خودشــان اســت و برگشتشــان بــا خــدا.
دختــرم میگفــت نمیخواهــد همیشــه تــرس
از دســت دادن همســرش را داشــته باشــد ،امــا
حســین اســتداللهای دختــرم را قبــول نداشــت
و مــی گفــت هیچکــس از فــردای خــودش خبــر
نــدارد .اگــر قــرار باشــد اتفاقــی بیفتــد هیچکــس
بــه غیرازخــدا نمیتوانــد مانعــش شــود ،چــه
آتشنشــان باشــی و چــه شــغل دیگــری داشــته
باشــی .حســین بقــدری خــوش برخــورد و مهربــان
بــود کــه ســرانجام دل دختــرم را بــه دســت آورد و
آنهــا بــه عقــد هــم درآمدنــد .باعــث افتخــارم بــود
کــه حســین دامــادم شــده اســت او آتشنشــان
بــود و حافــظ جــان و مــال مردم.مــی دانســتم از
دختــرم هــم مراقبــت خواهــد کــرد و حواســش بــه
خانــوادهاش اســت .در تمــام ایــن ســالها دلــم
گــرم بــود کــه دختــرم خوشــبخت زندگــی میکنــد
و از خوشــحالی آنهــا ماهــم شــاد بودیــم ،امــا حــاال
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در البــهالی صحبتهــای هموطنــان گاهــی جملههایــی
دکتر جعفر رشادتی
بــه کار بــرده میشــود کــه شنیدنشــان هــم تحمــل باالیــی
میخواهــد .یعنــی حتــی شــنونده معمولــی کــه هیــچ
رییس مرکز ارتباطات
مردمی قوه قضاییه
نســبتی بــا صاحــب ســخن نــدارد طاقــت شــنیدن ایــن نــوع
حرفهــا و نتایــج زیانبــار آن را نــدارد .چــه رســد بــه افــرادی
کــه موضــوع ایــن ســخنان هســتند .البتــه هــدف ایجــاد ناراحتــی بــرای خواننــده
نیســت بلکــه میخواهــم تلنگــری بزنــم شــاید مــن ،شــما ،دیگــران طــرف
خطــاب باشــیم و بــا خوانــدن و چــاره اندیشــی از آالم و دردهایمــان در شــروع
ســال جدیــد بکاهیــم:
 -1دوازده ســال اســت دختــرم بــه خانــه مــن نیامــده اســت.دلم بــرای شــنیدن
صدایــش خیلــی تنــگ شــده اســت -2 .مامــان وبابــا هــر روزوهــر شــب دعــوا
میکنــن ،منــم تــو اتــاق خــودم همــش گریــه میکنــم-3 .دختــر بیســت ســالهام
شـبها زودتــر از ســاعت دوازده بــه خانــه نمیــاد .میگــه مــن دیگــه بــزرگ شــدم.
-4بابــا میخــواد مامانــو طــاق بــده ،هرچــی مــن ومامــان التمــاس میکنیــم
قبــول نمیکنــه ،حتــی مامــان میگــه باشــه اجــازه ازدواج هــم بهــت مـیدم ولــی
بابــا راضــی نمیشــه-5 .هشــت ســاله بــا شــوهرم هیــچ ارتباطــی نداریــم ،اون
بــرای خــودش زندگــی میکنــه ،منــم بــرای خــودم ،هــر دو هــم اینــو میدونیــم!!!
-6چهــل روزه بچــه شــیر خــواره را ول کــرده رفتــه میگــم مــن شــوهر بــدی
هســتم.پس عاطفــه مــادری کجــا رفتــه اســت؟ -7دو جلســه اســت بــا حکــم
دادگاه وهمــراه مأمــور میآییــم بــرای تخلیــه خانــه ولــی خالــی نمیکنــه ،چــرا
مأمــور بــه زور متوســل نمیشــود ضمنــاً متصــرف مادرمه!!!-8دخترخانــم ســه
ســاله بــا مــن نامــزد وعقــد کــرده هســتیم .بعــد ایــن مــدت میگــه تــازه فهمیــده
منــو دوســت نــداره و بایــد توافقــی جــدا شــویم -9.بــرادرم بیمارســتان
بســتری شــد نیــاز بــه جراحــی داشــت پنجــاه میلیــون خرجــش کــردم ،االن
میگــه خــرج نمیکــردی و میذاشــتی میمــردم-10 .چــرا کســی بــه فکــر
تأمیــن همــه نیازهــای زنــان مطلقــه نیســت مگــر همــه چیــز در مادیــات
خالصــه میشــود؟  -11بیســت و پنــج ســال از ازدواجمــان میگــذرد .از آن
تاریــخ تاکنــون هیــچ عیــدی ســر ســفره هفــت ســین پــدر ومــادرم ننشســتهام
وبــه لطــف همســرم همیشــه کنــار خانــواده ایشــان بودهایــم-12 .پســرم کــه
دوســتان نابابــی دارد میگویــد مــن ایــن روش را دوســت دارم ،میخواســتید
منــو بهدنیــا نیاوریــد -13.یــک هفتــه قبــل متوجــه شــدیم مادرمــان فــوت
شــده وحتــی چهلمــش هــم گذشــته اســت او بــا دوتــا از بــرادران ویــک خواهــر
مجردمــان در خانــه پــدری زندگــی میکردنــد.
 -14بــرادر تحصیلکــرده خانــواده بهدلیــل اختــاف در ارث ،ســنگ قبــر
پدرمــان را تخریــب میکند.15.چهــار پســر وســه دختــر دارم ولــی تنهــا زندگــی
میکنــم .قــادر بــه حرکــت نیســتم.می گویــم مــرا ببریــد خانــه ســالمندان
میگوینــد ایــن کار د ر شــأن خانــواده مــا نیســت.16.تنها فرزنــد خانــواده هســتم،
پــدر ومــادرم هــم تنهــا فرزنــد خانوادهشــان بودهانــد .معنــای بــرادر وخواهــر،
عمــو ودایــی ،عمــه و خالــه را نمیتوانــم درک کنــم ،وقتــی بــه مامــان وبابــا
میگــم اگــه شــما نباشــید مــن تنهــا چــه بایــد بکنــم .مامــان گریــه میکنــه میگــه
اشــتباه کردیــم ولــی بابــا بیتفــاوت میمونــه.17.از زمانــی کــه خــوب وبــد زندگــی
را بــه یــا د دارم بــه خاطــرم نمــیآد مامــان منــو بغــل کــرده وبوســیده باشــد.
و18و...19
آی آدمهــا کــه بــر ســاحل نشســته شــاد و خندانیــد ،یــک نفــر در آب دارد
میســپارد جــان ،در چــه هنگامــی بگویــم مــن؟
یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان.
و آن یک نفر ،خانواده است .همین!!!

نــوه  5ســالهام «هلمــا» دائــم بهانــه پــدرش را
میگیــرد و بیتابــی میکنــد .دختــرم نیزدرفــراغ
همســرمهربان وفــداکارش میســوزد و حســابی
دلتنــگ همسرشــهیدش اســت .ضمــن اینکــه
همــه مــا در فــراغ از دســت دادن قهرمــان خانواده
ســوگواریم وروزهــای ســخت و دشــواری را پشــت
ســرمی گذاریــم
دامــادم حســین متولــد ســال  61بــود .از وقتــی
او را شــناختیم در آتشنشــانی کار میکــرد
ضمــن اینکــه عاشــق کارش بــود و از اینکــه
میتوانســت جــان و مــال مــردم را نجــات دهــد

بــه خــودش افتخــار میکــرد .دامــادم مــرد
خــوش اخــاق و مهربانــی بــود و بــه واســطه
ســال هــا کاردرآتشنشــانی ،متخصــص شــده
بــود .او درکالس کارشــناسهای انگلیســی کــه
بــه ایــران آمــده بودنــد برترشــد .او در تیــم فوتبــال
آتشنشــانی هــم بــازی میکــرد و در مســابقات
مختلــف چنــد مقــام آورد و لوحهــای تقدیــر و
مدالهــای مختلــف هــم گرفــت .او لیســانس
آتشنشــانی هــم داشــت.در تمــام ســالهایی کــه
حســین دامــاد خانــواده مــا بــود از او هیــچ چیزبــه
غیرازمهربانــی و لبخنــد و کمــک بــه اطرافیــان

دلنوشته مادر آتش نشان شهید حادثه «پالسکو»

برش

گــروه حــوادث /مــادر شــهید رضــا نظــری ،یکــی ازآتشنشــانهای جــان باختــه درحادثــه پالســکو ،دلنوشــتهای
بــه یــاد فرزنــد جوانــش بــرای گــروه حــوادث روزنامــه ایــران ارســال کــرد.او نوشــته اســت« :چــرخ گــردون مــی چرخــد،
روزهــا از پــس هــم میگــذرد .بهــار ،تابســتان ،پاییــز ،زمســتان.اما بــرای مــا روزگار فقــط ایســتاده اســت.در ســی
امیــن روز از فصــل ســردش میگوینــد بهــاری دیگــر در راه اســت ولــی افســوس کــه زندگانــی مــن در خزانــی
ســخت مانــده اســت و انــگار قــرار بــه رفتــن ندارد.مــات و مبهــوت فقــط نــگاه میکنــم .همــه چیــز در حرکــت
اســت ولــی مــن همچنــان میخکــوب بــر زمیــن ،در روز  30دی جامانــده ام .نفــس زندگ ـیام رفــت و در کمــا بــه
ت ای پــاره تنــم.
ســر میبــرم .زنــده هســتم ولــی زندگــی نمیکنــم .چشــمانم بــاز اســت ولــی نمیبینــم .از درون آب میشــوم ،در نبــود 
«رضــا»ی عزیــزم دلــم میگیــرد از ایــن همــه غفلتــی کــه تــو را از مــا گرفــت .دلــم میشــکند از نادانــی برخــی انســانها کــه اگــر نــکات
ایمنــی را رعایــت میکردنــد نــوروز امســال برایمــان جــور دیگــری رقــم میخــورد  .نمیدانــم آیــا نــوروز بــر شــما مبــارک میشــود وقتــی دل
اینهمــه مــادر در فــراق عزیزانشــان دردمنــد اســت.
واژه تبریــک بــر زبانــم نمیچرخــد میدانــم کــه ملتــی بــا مــن غمگیــن هســتند وعــدهای نیــز خــود را در ایــن حادثــه مقصــر میداننــد.
کمــا اینکــه خــود میداننــد بــا رعایــت ایمنــی ســاختمان میشــد جلــوی ایــن اتفــاق تلــخ را گرفــت و ایــن نــوروز بــر مــا هــم مبــارک میشــد.
رضــای عزیــزم از بــدو تولــدت بــا عشــق و محبــت تــو را در بالینــم پرورانــدم و هــر ســال نــوروز را بــه شــوق یکســال بــزرگ شــدن و دیــدن
پیشــرفت میــوه زندگ ـیام ســپری کــردم .حــال کجاینــد ببیننــد کــه نتیجــه 30ســاله زندگ ـیام بــه خاطــر غفلــت عــدهای در زیــر خروارهــا
خــاک خفتــه اســت .تقاضــا دارم از همــه عزیزانــی کــه صــدای مــرا میشــنوند ،مــن نیــز چــون شــما آرزوهــای دور و درازی بــرای دردانــه پســرم
داشــتم .مــن نیــز چــون شــما میخواســتم عیــدم را در کنــار فرزنــدم مبــارک کنــم ولــی ...اگــر مــرا میبینیــد اگــر شــما هــم چــون مــن قلبتــان
شکســت ،تقاضــا دارم فقــط بــا رعایــت نــکات ایمنــی از تکــرار ایــن قبیــل حــوادث جلوگیــری کنیــم و غفلــت خودمــان را بــه پــای تقدیــر و
سرنوشــت نگذاریــم و اجــازه ندهیــم دل مــادر دیگــری چــون مــن در فــراق فرزنــدش دردمنــد شــود.
عیــد بــرای مــا نامبــارک شــد امــا بــرای شــما هموطنــان و مــردم عزیــزم آرزوی عـــــــیدی مبــارک دارم و طلــب خیــر میکنــم بــرای
تــک تــک شــما عزیــزان .انشــاءاهلل کــه درســال جدیــد شــاهد هیــچ حادثـهای نباشــیم».

مــرد کشــاورزاهل ســیرالئون ،پــس ازیافتــن اتفاقــی بزرگتریــن المــاس کشــف شــده طــی
چهــار دهــه اخیــر ایــن کشــور ،آن را بــه رئیــس جمهــوری کشــورش ســپرد تــا ایــن ثــروت
ملــی بــرای همیشــه حفــظ شــود .بــه گــزارش خبرگزاریهــا ،ایــن المــاس کــه ســیزدهمین
المــاس بــزرگ جهــان اســت  706قیــراط وزن داشــته و از منطقــه «کانــو» در ســیرالئون
اســتخراج شــده اســت.
«امانوئــل مومــو» کــه ایــن المــاس ارزشــمند را پیــدا کــرده ،در مراســم اهــدای ایــن
ســنگ قیمتــی و ارزشــمند بــه رئیــس جمهــوری گفــت« :مــن میخواهــم ایــن ثــروت
ارزشــمند در کشــورم بمانــد و بــه همیــن خاطــر آن را بــه شــما اهــدا میکنــم».
پیــش از ایــن در ســال  1972الماســی  969قیراطــی در ســیرالئون پیــدا شــده بــود کــه
بزرگتریــن ســنگ قیمتــی ایــن کشــور بــه شــمار م ـیرود.

زهرهصفاری

دیلی نیوز

 32سال حبس اشتباهی

حملهدزدانچاقوکشبهمردانگلیسی

شوخی دردسرساز

اسکای نیوز

زوج جــوان امریکایــی کــه دراقدامــی عجیــب ،صحنــه جنایــت دروغیــن را طراحــی و آن را درفضــای مجــازی
منتشــرکرده بودنــد ازســوی پلیــس دستگیرشــدند.
آنهــا کــه اهــل اوهایــو هســتند بــا انتشــار تصاویــر غــرق در خــون زن و قــرار دادن یــک چاقــوی خــون آلــود در
کنــارش ،بســیاری از دوستانشــان را شــگفت زده کردنــد.
بهدنبــال انتشــار ایــن تصاویــر ،مأمــوران پلیــس بالفاصلــه خــود را بــه محــل جنایــت جعلــی رســاندند امــا
پــس از ورود بــه خانــه
شــوکه شــدند چراکــه زن
وشــوهرجوان را درحــال
خنــده دیدنــد.
آنهــا گفتنــد بــا ســس
گوجــه فرنگــی ایــن صحنــه
را ســاخته بودنــد تــا بــا
دوستانشــان شــوخی
کننــد .بــا ایــن حــال
مأمــوران هــردو را بــه اتهــام
فریــب پلیــس دســتگیر
کردنــد.

میرر

گمــرک تایلنــد از کشــف  21شــاخ کرگــدن بــا ارزش تقریبــی حــدود پنــج میلیــون
دالر خبــر داد .بــه گــزارش منابــع خبــری ،کشــف ایــن محمولــه از شــاخ کرگــدن
طــی ســالهای اخیــر در ایــن کشــور کــم نظیربــوده اســت .ایــن محمولــه داخــل
چمدانــی جاســازی شــده بــود کــه از اتیوپــی بــه تایلنــد فرســتاده شــده بودنــد.
تجــارت جهانــی شــاخ کرگــدن طبــق کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد ممنــوع
اســت امــا در برخــی کشــورهای آســیایی از آن بــرای ســاخت داروهایــی جهــت
درمــان انــواع بیماریهــا از تــب تــا ســرطان اســتفاده میشــود.

ســه ســارق خشــن در جریــان ســرقت پولهــای
پســر نوجوانــی ،پــدر او را بــا چاقــو مجــروح کــرده و
متــواری شــدند.
بــه گــزارش پلیــس غــرب «یورکشــایر» در انگلیــس،
مــرد  41ســاله کــه در ایــن حادثــه آســیب دیــد،
بــا مشــاهده ســرقت وســایل پســرش ،بــه طــرف
دزدان حملــه ور شــد امــا آنهــا او را بــا چاقــو بشــدت
مجــروح کــرده و گریختند.مــرد مجــروح بالفاصله از
طریــق امدادهوایــی بــه بیمارســتان منتقــل شــد کــه
بــا تــاش پزشــکان ازمــرگ نجــات یافــت .مأمــوران
نیــز همزمــان بــا شــروع تحقیقــات ،از مــردم
خواســتند در صــورت داشــتن هــر گونــه اطالعاتی در
ایــن بــاره ،بــا پلیــس تمــاس بگیرنــد.

مخدردارند.برپایــه آمارهــای اعــام شــده مربــوط
بــه ســال  2014در زندانهــای روســیه چهــار هــزار و
 97نفــر مردنــد و  404نفــر هــم خودکشــی کردنــد.
هزینــه روســیه بــرای نگهــداری زندانیــان و
هزینــه زندانهــا در ســال  ،2014پنــج میلیــارد و 444
میلیــون یــورو اعــام شــده اســت.

میرر

شــورای اروپــا درتازهتریــن گــزارش خــود اعــام
کــرد :روســیه بــا حــدود  643هــزار زندانــی از
نظرتعــداد زندانیــان نســبت بــه جمعیــت حــدود
 147میلیــون نفــری ایــن کشــور ،چهــار برابــر
بیشــتر از میانگیــن دیگرکشــورهای عضــو شــورای
اروپــا زندانــی دارد.
درحــال حاضــراز هــر یکصــد هــزار شــهروند
روس 439 ،نفــر در زنــدان هســتند .برایــن
اســاس روســیه بــا  642هــزار و  470زندانــی دررتبــه
نخســت فهرســت زندانیهــا قــرار دارد.بــا وجــود ایــن
صدرنشــینی ،شــمار زندانیــان در روســیه نســبت بــه
ســال  ،2014چهــار درصــد و ســال  2005بیســت درصد
کاهــش یافتــه اســت.در گــزارش شــورای اروپــا،
انتقــال زندانیــان بــه مناطــق بیــش از هــزار کیلومتــر
دورتــر از محــل ســکونت در روســیه مغایــر اصــول
حقوقــی خوانــده شــده اســت.همچنین ســطح
فشــردگی جمعیــت زندانهــای روســیه زیــاد اعــام
شــده و ســهم هــر زندانــی فقــط چهــار مترمربــع

اســت.
براســاس گــزارش شــورای اروپــا 8/1،درصــد
زندانیــان روس را زنــان و  4/3درصــد را هــم اتبــاع
خارجــی تشــکیل میدهنــد.
 27/8درصــد آنهــا در پروندههــای قتــل زندانــی
هســتند و 25/6درصــد نیــز جرایــم مرتبــط بــا مــواد

ندیدیــم .او مــرد منطقــی و خــوش برخــوردی
بــود؛ بــرای رفــاه خانــوادهاش بشــدت زحمــت
میکشــید و حتــی روزهایــی کــه شــیفت کاریاش
نبــود فعالیــت میکــرد .دختــرم از زندگــی بــا
حســین راضــی بــود و بــا دیــدن لبخـــــــــــــند روی
لــب هایشــان مــا هــم شــاد میشــدیم ،گرچــه
هربــار کــه دامــادم بــه مأموریــت میرفــت دختــرم
دلشــوره میگرفــت و ناراحــت بــود ،امــا آنهــا
زندگــی خوبــی داشــتند تــا اینکــه آن روزنحــس،
پایــان خوشــیهای خانــواده ســه نفرهشــان شــد.
پدرهمسرحســین بــا صــدای بغــض آلــود
ادامــه داد :روز پنجشــنبه وقتــی خبــر آتشســوزی
ســاختمان پالســکو منتشــر شــد همــه نگــران
شــدیم بــا اینکــه ایســتگاهی کــه دامــادم در آن
فعالیــت میکــرد درمحــدوده ســاختمان پالســکو
نبــود امــا آنهــا بــه محــل حادثه اعــزام شــده بودند.
حســین هــم بــرای نجــات گرفتــاران و اطفــای
حریــق راهــی ســاختمان شــده بــود .از همکارانــش
شــنیدیم کــه حســین در زمــان حادثــه ابتــدا جــان
یکــی ازآتشنشــانها را نجــات داده و او را بــه
بیــرون از ســاختمان آورده اســت؛همکارانش
کــه متوجــه خطــر شــده بودنــد بــه او گفتــه بودنــد
دیگــر وارد ســاختمان نشــود امــا حســین درجــواب
گفته:پــای حامــد هوایــی -همــکارش کــه در همین
حادثــه بــه شــهادت رســید – شکســته و نمیتوانــد
خــودش را بــه تنهایــی نجــات دهــد .بــه همیــن
خاطــر راهــی ســاختمان شــده تــا او را هــم نجــات
دهــد کــه پــس از چنــد دقیقــه ســاختمان بــه طــور
کامــل ویــران مــی شــود و...
خــدا میدانــد کــه چــه لحظههــای ســخت و
بحرانــی را پشــت سرگذاشــتیم .هیچکداممــان
آرام و قــرار نداشــتیم.دخترم تــاب و تحمــل
نداشــت و هلمــا کوچولــو گریــه میکــرد و
پــدرش را میخواست؛براســتی کــه ســختترین
لحظــات زندگیمــان را گذراندیــم تــا اینکــه 8
روز بعــد ازحادثــه ،پیکــر دامــادم و همــکارش
شــهید حامــد هوایــی هــم کشــف شــد.هنوز هــم
بــا گذشــت حــدود دومــاه از ایــن حادثــه مرگبــار
نمیتوانیــم بــا ایــن موضــوع کنــار بیاییــم .تنهــا از
خــدا میخواهــم بــه همــه مــا صبــر عطــا کنــد تــا
بتوانیــم ایــن غــم بــزرگ را تحمــل کنیم.ازمــردم
عزیزمــان هــم درخواســت داریــم سرســفره هفــت
ســین و دعــای تحویــل ســال ،تمــام شــهدا بویــژه
شــهدای آتشنشــان و خانوادههــای داغدارشــان
را از دعــای خیرشــان بهرهمنــد نماینــد.

زن گردشــگر ایرلنــدی کــه بــه شــهر «گــوآ» در هنــد ســفرکرده بــود ،بــه شــکلی هولنــاک
تحــت شــکنجه و تجــاوز قــرار گرفــت و بعــد هــم کشــته شــد.به گــزارش پلیــس هنــد،
جســد «دانیلــه مــک الگلیــن»  28ســاله اواســط هفته گذشــته توســط یــک کشــاورز بومی
در حالــی پیــدا شــد کــه آثــار شــکنجه روی پیکــرش مشــهود بود.جمجمــه زن جــوان
نیــز براثــر اصابــت ضرب ـهای ســنگین متالشــی شــده بود.همزمــان بــا آغــاز تحقیقــات
دربــاره مــرگ ایــن زن خارجــی ،جســد بــرای تعییــن علــت مــرگ بــه پزشــکی قانونــی
انتقــال یافــت .کارشــناسها نیــز اعــام کردنــد ایــن زن ایرلنــدی پــس از شــکنجه و آزار
و اذیت خفه شــده و ســپس ســرش با ســنگ و شــی ء ســنگینی متالشــی شــده اســت.پلیس
بــا دریافــت ایــن گــزارش تحقیقــات گســتردهای درایــن بــاره آغازکرد تــا اینکه پس از بررســی
تصاویــر دوربینهــای مــدار بســته ،رد پــای مجــرم ســابقهداری بــه نــام «ویــکات بــاگات» 23
ســاله را درایــن جنایــت هولنــاک شناســایی کــرد .ایــن درحالــی بــود کــه کولــه پشــتی مقتــول
نیــزاز محــل زندگــی عامــل جنایــت کشــف شــد.
«ویــکات» پــس ازدســتگیری بــه جنایــت اعتــراف کــرد و ســپس بــرای تحقیقــات
تکمیلــی در اختیــار کارآگاهــان ویــژه قــرار گرفــت .ایــن مجــرم ســابقه دار بــه اتهــام قتــل،
تجــاوز ،ســرقت و تخریــب صحنــه جــرم و منحــرف کــردن پلیــس در انتظــار محاکمــه
قــرار دارد.

yahoo

مــرد امریکایــی کــه بــه اتهــام ســرقت و قتــل پســر جــوان زندانــی بــود ،پــس از 32
ســال تــاش بــرای اثبــات بیگناهــی اش ،توانســت حکــم آزادی بگیــرد.
«انــدرو ویلســون»  62ســاله کــه ســالها بــه خاطــر جرمــی کــه مرتکــب نشــده
بــود ،در زنــدان لــس آنجلــس در انتظــار مــرگ بــود ،وقتــی خبــر آزادیاش را
شــنید واکنــش عجیبــی نشــان داد« :نمــی دانــم چــه احساســی دارم .میترســم
امــا بــه هــر حــال حســم خــوب اســت .خوشــحالم از اینکــه میتوانــم عزیزانــم را
در آغــوش بکشــم و دیگــر مجبــور نیســتم بــه خاطــر گناهــی کــه مرتکــب نشــدهام
ســکوت کنــم و بــه حرفهــای دیگــران گــوش کنــم».
قاضــی پرونــده نیــز پــس از رســیدگیهای دوبــاره بــه ایــن ماجــرا ،علــت
طوالنــی شــدن مجــازات اشــتباهی ایــن مــرد را خطــای سیســتم قضایــی عنــوان
کرد.ویلســون در ســال  1984بــه اتهــام ســرقت و قتــل کریســتوفر هانســون 21
ســاله بــه زنــدان افتاد.اوگفتــه خیلــی ســریع ازدســتگاه قضایــی امریــکا شــکایت
خواهــد کــرد و درخواســت غرامــت ســنگینی بــه خاطــر نابــودی بهتریــن
ســالهای زندگــیاش طلــب میکنــد.
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فرار از مرگ

زن جوانــی کــه بــرای فــرار از مرگ در ســیالب در برابر دیدگان وحشــت
زده همشــهریانش شــاخههای درختــی را گرفتــه و بــرای نجــات تــاش
میکــرد پــس از تــاش فــراوان ،بــه شــکلی معجــزه آســا نجــات یافــت.
ایــن زن کــه در زمــان بارشهــای ســنگین و ســیالب شــدید در نزدیکــی
«لیمــا»  -پایتخــت پــرو -دور از فرزندانــش طعمــه ســیالب شــده بــود،
پــس از نجــات بــه نزدیکتریــن مرکــز درمانــی فرســتاده شــد .ایــن زن
کــه بــه طــرز معجــزه آســا و بــدون هیــچ آســیبی نجــات یافتــه در تمــام
طــول درمــان ســراغ فرزندانــش را میگرفــت کــه در مدرســه بودنــد.
بارشهــای ســیل آســای بــاران در ایــن کشــور ،باعــث تخلیــه ســاکنان
بســیاری از مناطــق شــده اســت.

