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روزنامه نگار

چنــدی پیــش در مــورد ســوال یکی از
خوانندگان آفتاب یزد کــه از مدیر روزنامه
سوال کرده بود" :ما تاکی باید رنج بکشیم؟"
صحبــت کردیــم کــه پــس از بحثهای
کارشناسی آخر سر یکی از دوستان به کنایه
گفت :شــاید وقــت گل نی! دیگــری گفت:
رنجها دور از جون پس از صد و بیست سال
دیگر که زیرخاک رفتیم حتما پایان خواهد
یافت! لذا جلســه عطف به ماسبق بینتیجه
به پایان رسید.
اما در جلســه بعد همکار اندیشــمند مان
معــروف به "پرفســور" خطاب بــه حضار
گفــت :دوســتان من که میدانم بخشــی از
روانپریشــیهایتان ناشــی از رنج هاســت.
"هایدگر" فیلســوف معــروف در باره رنجها
در مطلبی بــا عنوان "از رنج بود تا اضطراب
درونی" میگوید" :اگر بخواهم روراست باشم
میگویــم" :زندگی به شــکل گریز ناپذیری
سخت است" یکی از دوستان گفت :ما بارها
خیلی روراســت فریاد زدیم زندگی به شکل
گریزناپذیری سخت شده باید "غزال تیزپا"
باشی تا بتونی از دســت این سختیها فرار
کنی .مثال مرفه نشین باشی! همه خندیدند.
دیگری گفــت :آیا هایدگر طعــم اضطراب
و ســختی و تحریــم و گرانــی را چشــیده
بــوده این حرفهــا را زده؟ مــرغ و تخممرغ
کیلو چنــد میخریده؟ من حتــم دارم اگر
امروز زیســت میکرد چند بار بازار میرفت
خرید کنه قیمتهای لحظهای را مشــاهده
میکرد در بیانی فلســفی میگفت :زندگی
به شــکل گریزناپذیری از دست رفت! همه
خندیدند.
ســپس پرفســور ادامــه داد :وی در عبارت
جالبی میگوید" ســختیها ربطی به جایی
که هســتید و جوری که زندگــی میکنید
ندارد .اما من این حرف را قبول ندارم .ببینید
آقای قالیباف در سفرهای مارکوپولویی خود
به مناطق دور چه خاطراتی از رنجهای مردم
مناطق محروم نقل میکند؟چرا ســختیها
ربطــی به جایی که زندگــی میکنید ندارد
رنجهای آدمهای حلبی آباد با اهالی ویالهای
بورلی هیلز یکیســت؟ جناب منجمباشــی
گفت :بنده همیشه گفتم خوشی و سرخوشی
یا ناخوشی آدمها فقط بسته به طالع نجومی
آنــان دارد نه بــه منطقه محل ســکونت یا
مدیریت ها! همه خندیدند.
در آخرجناب پرفسور گفت :البته هایدگر در
مورد ســختیها نظریهای دارد به نام "اصل
بقای سختی" که اصل بقای ما را دارد تهدید
میکند .پس از این حرف جناب تند مزاج با
خشمی زاید الوصف گفت :آهای آقای رئیس
جمهــور! مردم بــه کمتر از نابــودی رنجها
رضایت نمیدهند! همه خندیدند.
دیالوگ

همســر مثل یه ماشــین نیســت نمیتونی
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دو توضیح در مورد دو رویداد داغ در مشهد و آبادان

> بنا به گفته مسئوالن انتظامی آبادان حادثه رخ داده برای دختر جوان در این شهر به علت اختالفات قبلی و تسویه حساب شخصی او با یک خانواده بوده
که در نهایت با مراجعه به منزل آنها درگیری میانشان شکل میگیرد.
> بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب مشهد در خصوص فوت شهروند مشهدی میگوید که در این خصوص پرونده قضائی در دادسرای نظامی تشکیل شده است و اینکه میگویند
در بدن مرحوم ،سم فلفل وجود داشته ،صحت ندارد چرا که تاکنون پزشک قانونی علت مرگ را متوجه نشده است که بخواهد اظهار نظر کند

آفتــاب یزد -گروه شــبکه :طی چند روز
گذشته فضای مجازی تحت تاثیر دو اتفاق
بود که یکی در آبادان و دیگری درمشهد رخ
داد .اتفاقهایی که فصل مشترکشان درگیری
و خشونت بود .در خصوص رویداد اول ،ماجرا
از انتشار کلیپی از کتک خوردن خونین یک
دختر در منطقه بریم آبادان شروع شد .این
کلیپ به سرعت در فضای مجازی دست به
دست چرخید و با واکنشهای گستردهای از
سوی کاربران شبکههای اجتماعی روبه رو
شد .اما نکتهای در این کلیپ وجود داشت که
خشم و عصبانیت بسیاری را در پی داشت و
آنهم حرکت ناشایست مامور حراست بود .او
در حالی که دختر جوان خون آلود بر روی
زمین افتاده است پای خود را روی بدن دختر
زخمی
میگذارد و با او ماننــد یک حیوان
ِ
شکار شده برخورد میکند و بعد نیز بدون
توجه به قوانین کشور ،با او برخورد فیزیکی
میکند .با ورود پلیس به ماجرا مشــخص
میشــود که دختر جوان به دلیل اختالف
شخصی و تسویه حساب وارد خانه آن فرد
شده که توسط اهالی داخل خانه و ماموران
حراست منطقه دستگیر و تحویل ماموران
کالنتری داده میشود.
> توضیح دادستان

در این راستا دادســتان شهرستان آبادان
با اشــاره به ماجرای کتک زدن زن جوان و
انتشــار کلیپ ویدئویی در این شهر ،گفت:
«بر حسب گزارشی که نیروی انتظامی آبادان
ارائه کرد ،دختر خانمی با هویت معلوم به یکی
از منازل شــرکت نفت واقع در منطقه بریم
آبادان مراجعــه میکند ».حمید مرانی پور
در گفتگو با مهر با بیــان اینکه این خانم
سالح سردی (شــیء برندهای) را در دست
داشته است ،میافزاید «:پس از وارد شدن
به منزل با پسری کوچک مواجه میشود و
با این پســر درگیر میشود و وی را مجروح
میکنــد؛ اهالی منزل بالفاصلــه از داخل
خانه خارج میشــوند و از هجوم این خانم
جلوگیریمیکنند».
> بازداشت مامور حراست

دادستان آبادان در ادامه بیان میکند «:اهالی
این خانه با این خانم درگیر میشوند و وی
را از ناحیه صورت مورد ضرب قرار میدهند؛
درگیری به خارج از خانه کشیده میشود که
در این هنگام بالفاصله مأموران حراست در
محل به محل اعزام شدند و ماجرا را به مرجع
ذیصالح گزارش میدهنــد و هماهنگی
الزم با نیروی انتظامی شهرســتان صورت
میگیرد ».مرانی پور با تأکید بر اینکه پساز
انتشــار این خبر ،بالفاصله موضوع بهطور
مســتقیم به رئیسکل دادگستری استان
خوزستان اعالم شد و رئیسکل دادگستری
خوزستان در این خصوص دستورهای الزم
را صادر و پیگیریهای اجرایی را ابالغ کرد،

اظهار میکنــد «:پس از تحقیق
و بررسی مشــخص میشود که
این خانم بابت اختالفات قبلی و
خانوادگی با صاحب این منزل که
داشــت ،به آنجا مراجعه میکند
و درگیــری میانشــان صورت
میگیــرد ».وی تأکید میکند:
«در این راستا دختر خانم پساز
اخذ اعترافــات و تعهدات الزم
از وی ،با قرار گذاشــتن وثیقه
قانونی ،آزاد و بــه خانوادهاش
تحویل داده میشود؛ همچنین
زن صاحبخانهای که جراحاتی
را به این خانــم وارد کرده بود،
پس از طی شدن مراحل قانونی با گذاشتن
وثیقه قانونی آزاد شــد ».مرانی پور ادامه
داد« :همچنین آن مأمور نیروی حراســت
پاالیشگاه نفت آبادان که در صحنه حضور
داشــت و آن رفتار ناشایست را انجامداد،
بالفاصله توســط مرجــع انتظامی و مقام
قضائی شهر آبادان احضار و پس از بازجویی
و تحقیقات روانه زندان شــد ».وی در ادامه
تأکید میکند« :تحقیقات در مورد کسانی که
این فیلم را منتشر کردند و باعث بیامنیتی
شهر شدند شروع شد و به زودی این افراد
شناسایی و دستگیر و برخورد قانونی و الزم
با آنها انجام میشــود؛ کسانی که بخواهند
امنیت و آرامش شهر آبادان را با چنین رفتار
و اعمالی مخل کنند ،برخورد قاطع و قانونی
انجام خواهد شد» .
> درگیری دختر آبادانی از زبان خودش

از سوی دیگر دختر جوان که در این حادثه
مجروح شده است در گفتگو با خبرگزاری
صدا و سیما ماجرا را این گونه بازگو میکند:
«من برای طرح مسئله شخصی به این خانه
مراجعه کردم و از پســر خانواده خواستم
پدرش را صدا کند که خانواده طرف مقابل
ابتدا به من حمله ور شدند .من به سرعت به
سمت خیابان دویدم و جلوی اولین ماشین
را گرفتم اما آنها با فریادهای اینکه من دزدم
خودرو را متوقف کردند و من هم از ســوی
راننده خودرو و هم از سوی خانواده مذکور
مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و با کاتری که
به قصد دفاع از خودم به همراه داشتم بر روی
دست پســر خانواده کشیدم ».او همچنین
اشاره میکند که زیر نظر پزشک اعصاب و
روان در حال درمان اســت و لحظه ورود به
منزل صاحبخانه به شدت عصبانی بوده است.
خانم جوان همچنین تاکید میکند« :مردم به
شایعاتتوجهنکننداینموضوعبهرسانههای
خارجی ارتباطی ندارد و من کارم را قانونی
پیگیری خواهم کرد .من از مردم درخواست
دارم که به شــایعاتی که مطرح میشــود
توجهی نکنند .من نه از ایشــان باردارم و
نه موضوع دیگری هســت ».پدر این دختر
نیز اعالم میکند« :دخترم داروی اعصاب و

دختر آبادانی

جوان مشهدی

روان مصرف میکند و در مطب پزشک مغز
و اعصاب پرونده دارد».
> ماجرا از زبان صاحبخانه و اهالی منزل

اما خانواده طرف دعوا ماجرا را اینگونه روایت
میکنند« :این خانم جوان با مراجعه به منزل
آنها ابتدا پسر خانواده را با شی تیزی مثل
تیزبر تهدید کرده و راه را برای ورود به خانه
باز کرده است.سپس دختر خانواده را مورد
تهدید قــرار داده و در این بین طلب پول،
طال و دالر میکرده است .بعد از اینکه پسر
خانواده برای دفــاع از خواهر کوچکترش
اقدام میکند با ضربه تیزبر خانم مورد نظر
از ناحیه دســت زخمی و دچار خونریزی
میشود ».مادر خانواده با اشاره به اینکه خانه
مــا دو در دارد و فرزندانم از در دوم از خانه
خارج شدند مدعی میشود« :دختر مهاجم
بعد از کش و قوس فراوان در خانه و جراحت
اهالی خانه با شوکر برقی و همچنین تهدید به
آتش زدن آنها با تینر از خانه خارج میشود
و ســوار اولین خودروی موجود در خیابان
میشود که با سر و صدای خانوادهاش مبنی
بر اینکه این خانم سارق است ،راننده با آنان
همکاری میکند و خانم جوان مورد نظر را
تحویل میدهد».
با این حال ســروان امیر سام کمایی معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی آبادان با بیان
اینکه در این زمینه شــایعاتی مطرح شده
است که زن جوان با در دست داشتن اسید و
شوکر به خانهای در منطقه بریم حمله کرده
که پس از حضور در خانه ،چند زن جوان وی
را به شدت کتک میزنند و وی را روی زمین
خوابانده و نیروی حراستی منطقه با حضور
در محل اقدام به دستگیری این زن میکند،
میگوید «:تحقیقات تکمیلی به صورت ویژه
برای مشخص شدن واقعیت این اتفاق ادامه
دارد»
> ماجرای مرگ شهروند مشهدی

اما در خصــوص رویداد دوم ،معاون امنیتی
و انتظامی فرماندار مشهد میگوید« :چند
روز پیش در جریان یک نزاع خانوادگی در
این شهر از پلیس برای خاتمه دادن به این

درگیری تقاضای کمک شده که
این مداخله به مرگ مردی جوان
منجر شده اســت ».محمدرضا
دانشور نیا در گفتگو با ایرنا افزود:
«این نــزاع خانوادگی و درگیری
بین مرد جوان و پدر زن وی روی
داده بــود و پس از آن خانواده از
پلیس تقاضا کــرده بود که برای
خاتمــه دادن به ایــن درگیری
مداخله کنــد » .وی ادامه داد:
«پساز حضور پلیس در محل ،مرد
جوان که معتاد به مواد مخدر بوده
است حین انتقال از محل با پلیس
نیز درگیر میشــود که در ادامه
منجر به مرگ وی میشود ».معاون امنیتی
و انتظامی فرماندار مشهد گفت« :هم اکنون
پرونده مرگ این جوان در پزشکی قانونی در
حال رسیدگی است تا علت ،مشخص شود».
> تشکیل پرونده قضائی

دادستان نظامی استان خراسان رضوی نیز
اعالم کرد که پروندهای در دادسرای نظامی
درخصوص مــرگ یک جــوان در جریان
دستگیری توسط مأموران نیروی انتظامی
تشکیل شده است .به گزارش میزان ،مهدی
اخالقی گفت« :پروندهای در این ارتباط در
دادســرای نظامی خراسان رضوی تشکیل
شده و خانواده متوفی نیز شکایت خود را به
این دادسرا اعالم کرده اند» .وی افزود« :معاون
دادستان نظامی خراسان رضوی با حضور در
پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی ،دستور
نمونهبرداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر
مرگ متوفی را صادر کرده است ».دادستان
نظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد:
«پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای نظامی
خراسان رضوی ارجاع و موضوع در  ۸بند به
ضابطان قضائی ارجاع شده تا در اسرع وقت،
این واقعه را بررسی و گزارش کنند».
> بررسی ماجرا به طور ویژه

از ســوی دیگر فرمانده انتظامی خراسان
رضوی گفت «:تحقیقات ویژه پیرامون مرگ
مرد جوان مشــهدی که گفته میشود در
درگیری با پلیس جان باخته با انجام تحقیقات
از مامور پلیس ادامه دارد و دستور ویژه در
این خصوص صادر شد ه است ».سردار محمد
کاظم تقوی افزود« :در پی ارســال گزارش
مرگ مردی جوان و انتشار تصاویری از زمان
دستگیری متهم با ادعای مسمومیت بر اثر
اسپری فلفل در شبکههای معاند ،به محض
دریافت گزارش و قبل از انتشــار تصاویر
مربوط به این واقعه از رســانهها ،دستورات
ویژه به رئیس بازرســی پلیس استان برای
پیگیری سریع پرونده و روشن شدن چرایی
و علت آن صادر و تحقیقات با احضار مامور
انتظامی آغاز شد ».وی با ابراز تاسف از وقوع
این حادثه ادامه داد» :موضوع به صورت ویژه

بررسی و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد شد».
> توضیحات بازپرس ویژه قتل مشهد

اما بازپرس ویژه قتل دادســرای عمومی
و انقالب مشهد با اشــاره به اینکه «اثرات
شوکربرقی و اســپری فلفل روی بدن و یا
صورت فرد متوفی نبــود ،اما روی گردن او
آثار ضربه بود» ،گفت« :دررابطه با علت مرگ
این جوان باید پزشــک قانونی نظر بدهد».
قاضی علیاکبر احمدینژاد در گفتوگو با
ایسنا ،درخصوص جزئیات مرگ این شهروند
مشهدی گفت« :تحقیقات ما هنوز تکمیل
نشده اســت .افراد محل مدعی بودند که
این فرد با خانواده همسر خود درگیر شده
است ».وی افزود «:در روز حادثه ،بین مردم
محل ،خانواده او و فــرد متوفی درگیری و
زد و خورد شده است .بعد از تماس خانواده او
با پلیس ،پلیس به آنجا میآید .گفته میشود
که پلیس بعد از مهارکردن او ،به او اسپری
فلفل و شوکر زده است ».بازپرس ویژه قتل
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ادامه داد:
«ما کارهای پزشکی قانونی جسد را انجام
دادیم .آثار ضرب و جرح زیادی روی گردن
و آثــار مختصری از ضرب و جرح روی بدن
این فرد بود .آثار بیشتری از ضرب و جرح
دیگــری روی بدن متوفی نبود ».وی تاکید
کرد« :اینکه گفته میشود در بدن مرحوم،
سم فلفل وجود داشــته ،صحت ندارد چرا
که تاکنون پزشــک قانونی علت مرگ را
متوجه نشده اســت که بخواهد اظهار نظر
کند .اظهار نظر درخصــوص این موضوع
زیاد است» .
> رفتار پلیس بعد از مهار فرد درست نبوده است

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب
مشهد عنوان کرد« :وقتی پلیس این فرد را
مهار کرده ،چنین رفتاری صحیح و درست
نبوده است .آنها مدعی هستند که هرکسی
در محل این فرد را کتک میزده است .چه
مردم و چه پلیس ،فرد را زده باشــند ،این
کار صحیح نیست چرا که این فرد مهار شده
بود ».احمدینژاد بیان کرد« :گفته میشود
وضعیت این فرد طــوری بوده که همه او را
کتک میزدند .من و هیچکس دیگری چنین
رفتاری را تایید نمیکنیم » .وی گفت« :من
احتمال نمیدهم که مرحوم با دست بسته
نیز حمله کند .وقتی دست فرد بسته شده
یعنی مهار شــده است .این برخورد بیشتر
بــرای این بوده کــه او حرفهای نامربوط
میزد .در غیر این صورت این رفتار توجیه
دیگری ندارد ».وی درخصوص نظر خانواده
مرحوم در ایــن زمینه ،بیان کرد« :خانواده
فرد فوت شده از رفتار پلیس و مردم محل
درخصوص این اتفاق شاکی هستند .باوجود
اینکه خانواده خودش ،او را زده بودند بازهم
آنهــا از پلیس و مردم حاضــر در آنجا
ناراضی بودند».

دستور وزیر در مورد برگزاری کالس مجازی دانشآموزان کنار جاده

به تازگــی تصاویری از دانشآموزان دبســتان
شــهید پور امیــد علی براگور بخــش بلوکات
(شهرستان رودبار  -گیالن) در رسانهها منتشر
شده که نشــان میدهد دانشآموزان ابزار الزم
یعنی گوشی هوشــمند را در اختیار دارند اما
در منطقه محل زندگی آنها ســرعت اینترنت
پایین است و باید به لب جاده و منطقه خاصی
که فقط در آنجا اینترنت قابل دسترســی است
بیایند تــا بتوانند از آموزش مجازی اســتفاده
کنند! انتشــار ایــن تصویر بــا واکنش آذری
جهرمــی وزیر ارتباطات روبه رو شــد .وی در
پیام توئیتری در این باره نوشــت« :به مدیرکل
ارتباطات گیالن گفتم شخصاً به روستای مورد

اشــاره مــیروی و تا حل مشــکل مردم ،حق
بازگشت به رشت را نداری!»
> شیطنت رسانهای است

ایــن در حالی اســت که مدیــر روابط عمومی
ادارهکل آمــوزش و پرورش اســتان گیالن در
گفتوگو با تسنیم این ماجرا را نوعی شیطنت
رسانهای یکی از دانشآموزان دبیرستانی ساکن
در روستای براگور شهرســتان رودبار دانست و
اظهار داشت «:این روستا اص ً
ال دبیرستان ندارد و
تنها یک مدرسه ابتدایی دارد که  16دانشآموز
در آن مشغول به تحصیل هستند ».وی با بیان
اینکــه اگرچه آنتندهی اینترنت در روســتای

براگور مناسب نیســت اما دانشآموزان مقطع
ابتدایی این روســتا بهصورت حضوری تحصیل
میکنند ،گفت« :معموالً در روستاهای کوچک
آموزش بهصورت مجازی نیست و دانشآموزان
در کالس حاضر میشوند» .

