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 مزاحمت مرگبار به خلوت 
دختر و پسر در آالچیق پارک

 شــهروند| عامــل جنایــت در پارک 
تندرستی تهران دو سال پس از جنایت وقتی 
به اتهام ســرقت کابل برق در اراک دستگیر 

شد، به جنایت اعتراف کرد.
شــامگاه 11 دی مــاه  ســال 93 از طریق 
تماس پرسنل اورژانس بیمارستان پیامبران 
با مرکز فوریت های پلیســی 110 وقوع یک 
جنایت به کالنتری 138 جنت آباد اعالم شد. 
بــا حضــور مامــوران کالنتــری 138 در 
بیمارســتان و انجام تحقیقات اولیه مشخص 
شــد جوانی 22ســاله درحالی  که بــه همراه 
دختری جوان در پارک تندرســتی 2 حضور 
داشته، با فردی ناشــناس درگیر و توسط این 
شخص مورد اصابت ضربه های چاقو قرار گرفته 
و فرد ناشــناس  با رها کردن چاقو- به گونه ای 
که چاقو در داخل جمجمه مقتول باقی مانده 
بــود- از داخل پارک متواری شــده اســت.
دختر جوان که  همراه مقتول  بود، پس از 
حضور در اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ، در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: »غروب بود، به همراه مهدی در داخل 
آالچیق نشســته بودیم کــه ناگهان مهدی 
متوجه شــد جوانی مدتی اســت ایستاده و 
پنهانی بــه ما نگاه می کنــد. مهدی درحالی 
 که از این موضوع بســیار ناراحت شــده بود، 
به ســراغ آن جوان ناشــناس رفت تــا او را 
از آالچیــق دور کند که ناگهان بــا یکدیگر 
درگیر شــدند؛ درهمین زمــان ناگهان آن 
جوان مزاحم با چاقویی همراه خود ضربه ای 
را به سمت مهدی پرتاب کرد، به گونه ای که 
چاقو داخل جمجمه مهــدی گیر کرد و پس 
از آن به ســرعت از محل متواری شــد؛ من 
نیز با دیــدن این صحنه، از افــراد حاضر در 
پارک درخواســت کمک کردم و مهدی را به 

بیمارستان رساندیم اما او فوت کرده بود«.
تحقیقــات درخصوص شناســایی متهم 
پرونــده درحالی در دســتور کار کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار 
گرفت کــه هیچ گونــه اطالعاتی درخصوص 

هویت قاتل وجود نداشت. 
پس از گذشــت بیش از یک ســال از زمان 
وقوع جنایــت، اطالعیه ای ازســوی دادگاه 
عمومی بخش زایان )از توابع اســتان اراک( 
برای اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
ارسال شــد، مبنی بر این که یکی از متهمان  
به نام »مهرداد« 30ســاله  معروف به مهرداد 
جمشــیدی که به اتهام ســرقت تأسیسات 
عمومی دســتگیر و روانه زندان شهرســتان 
اراک شــده اســت. این مــرد در اعترافاتش 
ادعا کرده  که  سال 1392 داخل پارکی واقع 
درمحدوده غرب تهــران و در  یک درگیری 
پســر جوانی  را با چاقو مجروح کرده  و هیچ 

اطالعی از زنده بودن این شخص ندارد. 
بــا توجه بــه اطالعــات به دســت آمده 
درخصوص زندانِی زندان شهرســتان اراک و 
ســوابق موجود از جنایت پارک تندرستی 2 
و احتمال ارتکاب جنایت توســط این متهم، 
کارآگاهان اداره دهم با اخذ نیابت قضائی به 
شهرســتان اراک اعزام و »مهرداد« را جهت 
انجام تحقیقات بــه اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل کردند. 
با انتقــال متهم بــه اداره دهــم، مواجهه 
حضــوری مابین متهم و تنها شــاهد صحنه 
جنایت انجام شد و متهم توسط شاهد صحنه 

جنایت مورد شناسایی قرار گرفت. 
متهــم پرونده که بالمکان بــوده و تا زمان 
دســتگیری اعتیــاد شــدیدی بــه مصرف 
شیشــه داشته، درخصوص شــب جنایت به 
کارآگاهــان گفت: »در داخــل پارک درحال 
پرســه زنی بودم که متوجه حضــور دختر و 
پســری جوان در داخل یکی از آالچیق های 
پارک شــدم؛ مدتی درحال تماشا کردن آنها 
بودم که مقتول متوجه حضور من در نزدیکی 
آالچیق شد و به سراغ من آمد تا مرا از آن جا 
دور کند؛ در آن زمان شیشــه مصرف کرده 
بودم که با اعتراض مقتول به شدت عصبانی 
شــده و با چاقویی کــه از آن برای ســرقت 
کابل های برق استفاده می کردم، ضربه ای را 
به ســمت مقتول پرتاب کردم؛ چاقو وارد سر 
وی شــد و من نیز با رها کردن چاقو از داخل 

پارک متواری شدم«. 
در ادامــه تحقیقــات، کارآگاهــان اطالع 
پیدا کردند که متهم طی یک ســال گذشته، 
با مسافرت به بیشتر شــهرها اقدام به سرقت 
تأسیســات عمومی کرده و در اردیبهشت ماه  
ســال 1395 دســتگیر و روانه زندان شده 

است«. 
با اعتراف متهــم به جنایــت و همچنین 
شناســایی دقیق متهم توســط تنها شاهد 
صحنه جنایت، قرار بازداشــت موقت ازسوی 
بازپرس محترم پرونــده صادر و متهم جهت 
انجــام ادامه تحقیقــات و تکمیــل پرونده 
دراختیــار اداره دهم پلیــس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 

آژيرذره بین

 خودکشی دانشجوی دکترا  
در دانشگاه کاشان

یک دانشجوی مقطع دکترای شیمی دانشگاه 
کاشان غروب پنجشنبه 3 تیرماه در خوابگاه این 

دانشگاه خودکشی کرد.
گفته می شود پسر دانشــجو اهل شهرستان 
ایالم و دانشجوی  سال آخر مقطع دکترای شیمی 
تجزیه دانشــگاه بوده و بنابر برخی اظهارنظرها 
دقایقی پیش از مرگ با یکــی از اعضای خانواده 
خود تماس داشته اســت. الف. الف اهل ایالم و  از 
دانشجویان  سال آخر دوره دکترا بوده است. وی از 
دانشجویان بورسیه ای بوده که ازسوی وزارت علوم 
دولت یازدهم لغو بورس شده و به علت مشکالت 
مالی شب گذشته خودکشــی کرده است. هنوز 
دانشــگاه کاشــان درباره نحوه و علت مرگ این 

دانشجو اظهارنظر رسمی نکرده  است.

خودکشی نوجوان 17 ساله
باشگاه خبرنگاران| پسر 17ساله خرم آبادی 
پس از قبول نشــدن در امتحانات خــود را به دار 

آویخت. 
شواهد حاکی از این است که این نوجوان پس از 
قبول نشدن در امتحانات پایان ترم سوم دبیرستان 
افسرده شده و شــب گذشــته در اتاق منزلشان 
درحالی  که مادر و خواهرش حضور داشتند، خود 

را به دار آویخت.  
پس از لحظاتی مادر این نوجوان با صحنه مواجه 
شد اما زمان کافی برای برگرداندن فرزندش نداشت 
و متاسفانه پسرش در مقابل چشمانش جان باخت. 
گفتنی است این اتفاق شامگاه پنجشنبه در محله 

پشته حسین آباد خرم آباد به وقوع پیوست. 

 ضربه مغزی کودک 2/5  ساله 
بر اثر سقوط از پشت بام

شــهروند| جمعه چهــارم تیر ســاعت 
15: 13 بــا گزارش مســئوالن بیمارســتان 
عجب شیر مبنی بر سقوط دختربچه 30ماهه 
در روستای هرگالن از پشــت بام که منجر به 
ضربه مغزی وی شــده بود، بالگــرد اورژانس 
هوایی به ســمت شهرســتان عجب شــیر به 
پــرواز درآمد. بالگــرد اورژانــس هوایی این 
دختربچــه 30ماهه را با اقدامــات درمانی به 
بیمارســتان امام رضا)ع( تبریــز انتقال داد. 
بالگــرد اورژانس هوایی بــرای کاهش زمان و 
رســاندن مصدومان به باالترین مرکزدرمانی 
 و شــرایط ویــژه بیمــاران انجــام خدمــت 

می کند. 

آژير

عکس نوشت

 ازدواج همزمان با 4 دختر
 برای رو کم کنی همسر اول

یک مرد کویتی به خاطر روکم کنی همسر اول 
مطلقه اش، طی مراسمی همزمان با چهار دختر 

ازدواج کرد. 
شبکه های اجتماعی فیلمی منتشر کردند که 
در آن جوان کویتی به همراه چهار دختر در لباس 
ازدواج دیده می شــود. این جوان بــا این اقدام به 
گوشه و کنایه همسر اولش پاسخ داد. آنها چندی 
پیش از هم جدا شده اند.  همسر اول این مرد به او 
گفته بود که بعد از جدایــی، ُعرضه ازدواج مجدد 
نداری و نمی توانــی دختری پیدا کنی که حاضر 
باشد با تو زندگی کند. جوان کویتی برای این که 
ثابت کند نه تنها توان یافتن یک دختر، بلکه چهار 
همسر را دارد، با خواســتگاری از چهار نفر با آنان 

قرار ازدواج همزمان گذاشت. 

 کشف محموله سکه های تاریخی
 در زنجان 

محموله بی نظیر سکه های تاریخی در زنجان 
شامل 280 سکه تاریخی در زنجان کشف و ضبط 

شد. 

دو محیط بان هرمزگان  در درگیری با شکارچیان غیرمجاز شهید شدند

ماموریت ناتمام

شهروند| »محمد دهقانی« و »پرویز هرمزی«  دو محیط بان باسابقه ای بودند که آخرین  برگ از  صفحه فداکاری شان را در  ذهن مردم  حک 

کردند. این مردان  در منطقه حفاظت شده گنو در درگیری با  شکارچیان غیرمجاز   به شهادت رسیدند. دو محیط بان کشورمان زمانی  که 

متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز در این منطقه شدند، با آنها درگیر شده و درنهایت شلیک های پی در پی به این درگیری پایان داد در حالی 

که 29 ساعت از این ماموریت مرگبار می گذشت عامالن جنایت که یک پدر و پسر بودند با تالش بازپرس ویژه قتل و نیروی انتظامی هرمزگان 

دستگیر شدند. همزمان با حادثه منطقه »گنو«  و کشته شدن دو محیط بان، یک محیط بان دیگر در پارک ملی »بمو« با شلیک  گلوله شکارچیان 

مجروح شد. به این ترتیب دو شهید به لیست 117 شهید و یک مجروح به جمع محیط بانان محیط زیست در 30 سال گذشته اضافه شد.

شهادت در »گنو« 
بنابر گزارش ها، حادثه وقتی رخ داد که 10 شکارچی غیرمجاز خود 
را در برابر این دو محیط بان دیدند و فرار کردند ولی تعقیب و گریز آغاز 
شده بود. برای همین شکارچیان غیرمجاز هم درست وقتی به شکارگاه 
تنگه گچ و سیاتک منطقه گنو رسیدند، برای دفاع دست به اسلحه بردند. 
اسلحه ای که قلب و ســر این دو محیط بان را نشانه رفت و با شلیک دو 
گلوله جان هر دوی آنها را گرفت. بعد از شنیده شدن صدای شلیک های 
گلوله، بالفاصله امدادگران راهی محل شدند و پیگیری های خود را آغاز 
کردند. در همان تحقیقات نخست مشخص شد که ضاربان پس از این 
حادثه متواری شــده و منطقه را ترک کرده اند، اما پس از 29 ساعت در 
یک عملیات پلیسی عامالن این جنایت که یک پدر و پسر بودند دستگیر 
شدند. دو محیط بان نیز در همان دقایق نخست جان خود را از دست داده 
بودند. به دلیل تاریک شدن هوا انتقال پیکر محیط بانان شهید به وسیله 
بالگرد به پایین دست ارتفاعات میسر نشد، به همین دلیل محیط بانان 
هرمزگان برای انتقال پیکر همکاران شهیدشان عازم ارتفاعات شدند. 
این نخستین بار نیست که محیط بانان هنگام اجرای ماموریت های خود 
درگیری خونین و مرگباری را تجربه می کنند؛ درگیری هایی که به مرگ 
یا مصدومیت حافظان منابع طبیعی کشور منجر می شود. حافظانی که 
در طول  سال به آمار کشته ها و مصدومیتشان اضافه می شود؛ تا جایی که 
امسال تنها پس از گذشت ســه ماه، با این دو کشته، آمار محیط بانان 

قربانی شده به سه نفر رسیده است. 
اعزام تیم 9 نفره

علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره این حادثه  به »شهروند«گفت: »ضاربان دو محیط بان 

به شهادت رسیده در استان هرمزگان تحت تعقیب هستند.«
در همین حال محمد هادی مفضل، رئیس هیأت کوهنوردی استان 
هرمزگان از اعــزام یک تیم کوهنوردی برای انتقال پیکر دو محیط بان 
هرمزگانی از ارتفاعات گنو خبر داد و گفت: »در پی به شهادت رسیدن دو 
محیط بان هرمزگانی توسط شکارچیان متخلف، یک تیم 9 نفره از هیأت 
کوهنوردی استان بنا به درخواســت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان هرمزگان، جهت انتقال پیکر این دو شهید از ارتفاعات گنو عازم 
این منطقه شدند و پس از پیدا شدن اجساد، جسد این دو محیط  بان به 

پزشکی قانونی تحویل داده شد.«
تحویل اجساد به پزشکی قانونی 

هادی مفصل، رئیس هیأت کوهنوردی اســتان هرمزگان در ادامه 
صحبت هایش گفت: »حدود ساعت 18بعد ازظهر از طریق هالل احمر 
و استانداری هرمزگان با هیأت کوهنوردی تماس گرفته شد و به علت 
صعب العبور بودن منطقه کوه گنو از این هیأت درخواست کمک شد. 
بالفاصله به همراه سه نفر از تیم هالل احمر و هشت نفر از کوهنوردان 
امداد و نجات هیأت کوهنوردی هرمزگان با تجهیزات کامل و دو خودروی 
شاسی بلند به منطقه سنگ گچ کوه گنو اعزام شدیم. با توجه به مشخص 
بودن محل درگیری، پس از پایین آوردن اجساد از ارتفاعات از آن محل 
با مورد خاصی مواجه نشدیم. جا دارد از ســاکنان روستاهای اطراف، 
نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس و هالل احمر استان هرمزگان در 
امر کمک رسانی تشکر کرد. اجساد محیط بانان پس از انتقال از ارتفاعات 
گنو به تیم پزشکی قانونی هرمزگان در بهشت زهرای باغو تحویل داده 

شدند.«
پیکر قربانیان ششم تیرماه در بندرعباس تشییع می شود

همچنین مجید وفادار، مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
هرمزگان گفــت: »پیکر دو محیط بــان هرمزگان کــه در درگیری با 
شکارچیان جان باختند، روز یکشنبه، ششم تیر با حضور معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بندرعباس 
تشییع می شوند. براساس مشاهده ابتدایی، محیط بانان با شلیک گلوله 
اسلحه از نوع برنو در شکارگاه تنگ گچ و سیاتک گنو کشته شده اند. این 
دو محیط بان به اسلحه کالشینکف مسلح بوده اند اما به تمام محیط بانان 

تأکید شده تا جایی که امکان دارد از سالح گرم استفاده نکنند.«
به دنبال این اتفاق تلخ،مردم بندرعباس در حرکتی خودجوش برای 
ادای احترام به مقام این دو محیط بان شهید شده، با هم قرار گذاشتند تا 
بامداد روز جمعه در پارک غدیر این شهر تجمع  کنند. مردم بندرعباس 
با صدور اطالعیه  ای که دست به دست در شبکه های اجتماعی منتقل 
می شد، قرار گذاشتند که ساعت 22 در محل پارک غدیر تجمع خواهند 
کرد. روشن کردن شمع به یاد شهدای محیط بان که اکنون تعداد آنها 
به 911 نفر رسیده و همچنین این دو محیط بان، جزو برنامه های اعالم 

شده بود.
زنده یاد محمد دهقانی 35 ساله با داشتن یک دختر  8 ساله و  12 سال 
از نیروهای پیمانی حفاظت محیط زیست در اســتان هرمزگان بود و 
زنده یاد پرویز هرمزی 54 ســاله و اهل جزیره هرمز و با 6 فرزند بود که 
23 سال با اداره کل محیط زیست این استان همکاری داشت. همچنین 
منطقه حفاظت شده گنو با مساحت 49هزار و حداکثر ارتفاع دو هزار و 
374 متر به عنوان یکی از 553 ذخیره گاه زیست کره جهان و یکی از 10 

ذخیره گاه زیست کره ایران، به ثبت بین المللی رسیده است.
واکنش ها در فضای مجازی

انتشــار خبر در فضای مجازی با واکنش های متفاوتی روبه رو شد. 
موج تسلیت ها بعد از کشته شدن 19 ســرباز در نی ریز فارس به سوی 

محیط بانان هرمزگانی برگشت.
برخــی از محیط بانان و عالقه مندان محیط زیســت بار دیگر قانون 
به کارگیری ســالح و تســلیم بودن محیط بانان و ترس آنها از شلیک 
و کشته شــدن شــکارچیان و عواقب آن را به چالش کشیدند. عده ای 
مدیریت ســازمان محیط زیست را نقد کردند و کســانی هم با انتشار 
عکس ها و تصاویری از محمد دهقانی و پرویز هرمزی با آنها همدردی 

کردند.
روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیســت و فرمانده یگان این 

سازمان نیز در پیام های جداگانه ای این ضایعه را تسلیت گفتند.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در تماس 
تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان ضمن تسلیت و ابراز همدردی 
با خانواده این دو محیط بان، برپیگیری موضوع  تأکید کرد. بخشــی از 
متن پیام معصومه ابتکار به این شرح است: »خبر بسیار تلخ و باورنکردنی 
است. متاســفانه امروز سوم تیر حدود ســاعت 12 ظهر دو محیط بان 
سرفراز و شجاع منطقه حفاظت شده گنو به نام های »محمد دهقانی« 
و »پرویز هرمزی« در ارتفاعات اســتان هرمزگان در درگیری مسلحانه 
به شهادت رسیدند. همکاران عزیز شهیدم؛ فداکاران عرصه حفاظت از 
طبیعت ایران؛ پیمان می بندیم که نگذاریم خونتان پایمال شود، بر سر 

آرما  نهایتان کوتاه نخواهیم آمد.«
هــادی حیــدرزاده، مدیرکل محیط زیســت اســتان تهــران در 
اینستاگرامش نوشت: در کشوري که مقتدایي مثل علي بن موسي الرضا 
با لقبي همچون ضامن آهو دارد کشتن محیط بان فاجعه است؛ فاجعه 

ملي و فاجعه مذهبي.
جاسم جادری، استاندار هرمزگان در پیام تسلیتی عنوان کرد: اینجانب 
ضمن تسلیت مجدد شــهادت این بزرگواران، اعالم می کنم که اجازه 
نخواهیم داد خون این شــهدای محیط بان پایمال شده و تمام تالش 
خود را برای برخورد قاطع و قانونی با شکارچیان متخلف و قاتالن این دو 

شهید انجام خواهیم داد.
کمال الدین پورموذن، نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم شورای 
اسالمی هم در اینســتاگرام خود با اشاره به عزادار شدن محیط زیست 

ایران و عکس شهدا تسلیت گفت.
دولت الیحه بدهد و مجلس پیگیری کند

همچنین علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با قاتالن محیط بانان 
هرمزگانی گفت: »جرایم متجاوزان به محیط زیست به قدری باید افزایش 
یابد که هزینه ســنگینی برای متخلفان داشته باشــد. برای همین از 
مسئوالن امنیتی و قضائی کشور و استان هرمزگان درخواست می کنیم 
شدیداً نسبت به مجازات قاتالن محیط بانان هرمزگانی اقدام جدی کنند 
و گزارش اقدامات را به اطالع ملت ایران برسانند. شرایط کنونی نیازمند 
این است که مســئوالن کشــور برنامه ریزی کامل و حمایت جدی از 
محیط بانان به عمل آورند. باید حمایت جدی از محیط بانان صورت گیرد 
تا در مقابل شکارچیان متخلف و متجاوزان بتوانند مقاومت جدی کنند.«

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به 
وضع نامناسب معیشتی محیط بانان نیز گفت: »دولت الیحه افزایش 
حقوق و حمایت از محیط بانــان و جنگل بانان را تنظیم کند و در قالب 
یک الیحه جامع به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارایه دهد تا 
خارج از نوبت در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد و به صحن مجلس 
ارایه شود. به شــرط این که دولت در اولین فرصت به منظور حمایت از 
محیط بانان و جنگل بانان این الیحه را تنظیم و ارایه دهد تا بیش از این 
شاهد جان باختن محیط بانان و جنگل بانان کشورمان نباشیم و از سوی 
دیگر مجلس بتواند نقش خود را در حمایت از این قشــر که با حداقل 
حقوق و وضع نامناسب معیشــتی از طبیعت و سرزمین مان حمایت 

می کند بتواند وظیفه انقالبی خود را عملی کند.«
حادثه های مشابه

این نخستین بار نیست که چنین خبری جامعه را به سوگ می نشاند. 
محیط بانان زیادی در کشورمان به خاطر برقراری امنیت و حفظ منابع 
طبیعی جان و یا سالمتی خود را از دست می دهند. قربانی می شوند و 
به شهادت می رسند. ماموریت های آنها گاهی آن قدر سخت می شود 
که آنها جان بر کف دست شــان گذاشته و به کار خود ادامه می دهند. 
اوایل فروردین ماه امســال بود که یک محیط بان در درگیری با چهار 
شکارچی به شدت مصدوم شد. هنگامی که این محیط بان شهرستان 
سیرجان درحال بازگشــت از ماموریت در منطقه گودغول سیرجان 
بود چهار شکارچی متخلف در نزدیکی پاســگاه محیط بانی مسیر 
خودروی وی را مسدود کرده و به محیط بان حمله ور شدند. چهار فرد 
شرور محیط بانان اکبر هاشمی را به زور از خودرو پیاده کرده و به شدت 
مورد ضرب و جرح قــرار دادند به طوریکه وی از شــدت خونریزی و 
ضربات وارده به ناحیه سر و صورت بیهوش شد. ضاربان سپس بیسیم 
خودروی محیط زیست و بیسیم دستی محیط بان را سرقت کرده و 
پس از پنچرکردن الستیک های خودرو، محل را ترک کردند. آنها پس 
 از گذشت مدتی دستگیر شــدند و این محیط بان نیز در بیمارستان

 بستری شد. 
همچنین ســاعت 4 بامداد روز هفتم خردادماه نیز یک محیط بان 
دیگر هنگام اجرای ماموریت جان خود را از دست داد. آن روز نیروهای 
یگان منابع طبیعی نور متوجه حضور قاچاقچیــان چوب در منطقه 
جنگلی سالده شــدند. فرمانده یگان منابع طبیعی نور به همراه چهار 
نفر از جنگل بانان بوســیله یک خودروی پیکاپ سازمانی عازم منطقه 
مورد نظر شده و مسیر خروجی جنگل را مسدود کردند. پس از مدتی 
دو خودروی نیســان وانت حامل چوب قاچاق قصد خروج از جنگل را 
داشتند که با خودروی منابع طبیعی و مسیر مسدود شده مواجه شدند. 
در این هنگام یک نفر از متخلفان از خودرو پیاده شده و با تهدید اسلحه 
شکاری از جنگل بانان خواست که مسیر عبور آنها را باز کنند. متخلف که 
با ایستادگی ماموران مواجه شد یک گلوله چهارپاره مستقیم از فاصله 
حدود 3 متری به سمت شیشــه خودروی منابع طبیعی شلیک کرد. 
تعدادی از ســاچمه های چهارپاره با گردن و صورت جنگلبان فضل اله 
علی پور برخورد کرد. همچنین تعدادی ساچمه با پهلوی چپ فخرالدین 
مقصودی فرمانده یگان منابع طبیعی نور که پشت فرمان خودرو نشسته 
بود برخورد کرد و جنگلبان فرهاد فالح و تقی حسن پور نیز بر اثر برخورد 
شیشه های شکسته شده خودرو از ناحیه بینی و چشم آسیب دیدند. 
پس از مجروح شــدن جنگلبانان، خودروهای متخلف حرکت کرده و 
چندین بار به خودروی سازمانی منابع طبیعی برخورد کردند و پس از 
کنار زدن آن از مسیر جاده متواری شدند. جنگلبانان باوجود  مجروحیت 
ســعی کردند فضل اله علی پور را به بیمارستان منتقل کنند اما وی در 
نیمه های راه جان خود را از دســت داد. چند ساعت بعد نیز سه نفر از 
پنج متهم حادثه با تالش نیروهای انتظامی و امنیتی و مقامات قضایی 

شهرستان نور شناسایی و بازداشت شدند.
شهادت 130 محیط بان در سه دهه گذشته 

این درحالی است که مرتضی اسالمی مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی 
در رابطه با شهادت محیط بانان گفته بود: »طی سه دهه گذشته 130 
محیط بان و جنگلبان  کشــور در برخورد با شــکارچیان و متجاوزان 
محیط زیست به شــهادت رسیده اند. طی ســه دهه گذشته 130 نفر 
از پاســداران محیط زیست کشــور در برخورد با شکارچیان غیرمجاز 
و دشمنان محیط زیست به شهادت رسیده اند که این تعداد به نسبت 
سایر کشورها آمار باالیی است . جبهه حفاظت از حیات وحش در اختیار 
محیط بانان است و فعالیت تمام دستگاه های پژوهشی و اجرایی در این 
حوزه زمانی به ثمر می رســد که این قشر زحمت کش بتوانند کار خود 
را بخوبی انجام دهند. بدون وجود محیط بانان بدون شک تا کنون هیچ 
موجودی در مناطق حفاظت شــده باقی نمی ماند و همه آنها توسط 
شکارچیان کشته می شدند. درحال حاضر ایران بهترین شرایط حیات 
وحش را در منطقه غرب آسیا دارد که این وضع مرهون تالش و زحمات 

محیط بانان است.«
شهادت 119 محیط بان کشــور در 30 سال گذشته نشان از اقتدار و 
ایمان این افراد سختکوش در حوزه کاری آنها دارد، این افراد با کمترین 
امکانات رفاهی و تجهیزاتی با تمام وجودشان از محیط های طبیعی و 
گونه ای حیات وحش محافظت می کنند زیرا معتقدند که این نســل 

میراث دار نسل بعدی است. 
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