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سیل وش   خر
 در 400 آبادی بی آب

]شهروند[ دو روز سختی بود؛ خانواده آسوبار یک شبه تمام زندگی شان را از 
دست دادند. زن و شوهر و دو پسرشان آواره شدند و در خانه و زندگی این و آن 
زندگی می کنند؛ نه باغی برایشان مانده و نه مزرعه ای؛ تمام احشام درون باغ شان 
هم از بین رفته و هر چه بز و گاو داشتند، تلف شدند. حتی خانه شان هم دیگر 
قابل زندگی کردن نیست؛ باید از نو ساخته و تعمیر شود. از وسایل  زندگی هم 
چیز زیادی برایشان نمانده؛ این تمام مصیبت هایی است که برای یک خانواده 
در سیالب جنوب کشور رخ داده است. خانواده آسوبار دوباره باید زندگی را از نو 
بسازند. باید تقریبا از صفر شروع کنند. سیل ویرانگر نه فقط زندگی آنان را بلکه 
زندگی بیشتر همشهری هایشان را از بین برد. در آن شب شوم، وقتی آب در 
مسیر خانه این خانواده در روستای عورکی قرار گرفت، ناز بی بی و نورمحمد 
جان شان را برداشتند و فرار کردند. دو پسرشان به محل کار رفته بودند، در حال 
بازگشت به خانه بودند که آنان نیز در مسیر آب های خروشان و وحشی قرار 
گرفتند. هیچ کدام از دیگری خبری نداشتند؛ نه پسران از پدر و مادرشان و نه پدر 
و مادر از بچه هایشان. هر چهار نفر به دنبال راهی برای فرار بودند تا اینکه ناز بی بی 
و نورمحمد توانستند خودشان را به خانه یکی از بستگان برسانند. محمداکرم 
آسوبار، خواهرزاده ناز بی بی است. مرد جوانی که در منطقه صدیق زهی بخش 
دشتیاری زندگی می کند و وقتی این اتفاق رخ داد، تمام سعی و تالش خود را کرد 
تا بتواند به خانه خاله اش برسد اما موفق نشد. او درباره جزئیات یکشنبه شب 
به خبرنگار ما می گوید: »شاه بخش و شیرمحمد پسران خاله ام هستند. آنها 
در چابهار کارگری می کنند. هر روز صبح از خانه شان به چابهار می روند و شب 
برمی گردند. آن شب هم داشتند از محل کار برمی گشتند که در سیالب گیر 
افتادند. همه نگران شان بودیم؛ وقتی این اتفاق افتاد بالفاصله راهی خانه 
خاله ام شدم. خانه شان خشت و گلی است و می دانستم که ممکن است خراب 
شود. ولی منطقه عورکی در محاصره  آب بود و نتوانستم به آنجا بروم. خیلی نگران 
بودیم تا اینکه خاله ام تماس گرفت و گفت که خود را به خانه برادرشوهرش 
رسانده اند؛ اما از پسرانش خبر نداشت. خیلی نگران بود. من رفتم به دنبال آنها 
تا اینکه در مسیر هر دو را دیدم. داشتند به خانه برمی گشتند. گرفتار آب شده 
بودند. می خواستم آنان را به خانه خودمان ببرم ولی گفتند راه همان است، 

می توانند خود را به خانه عمویشان برسانند با اینکه نگران شان بودم، رفتند.«
سه ساعت گذشت تا اینکه شیرمحمد و شاه بخش تماس گرفتند و گفتند 
توانسته اند خود را به خانه عمویشان برسانند. سه ساعت در مسیر آب حرکت 
کرده بودند. »همین که فهمیدیم در خانه عمویشان هستند، خیال مان راحت 
شد. خانه عموی آنها در همان منطقه عورکی است ولی پشت به سیالب قرار 
دارد و در معرض خطر نیست. موبایل و تلفن هم آنجا قطع است. آن شب با  هزار 
دردسر توانسته بودند تماس بگیرند؛ نه برق دارند و نه آنتن. وضعیت شان واقعا 
سخت است؛ البته نه فقط آنها بقیه روستاییان هم وضع سختی دارند. من کلی 
زن و بچه دیدم که در سرما جایی برای زندگی ندارند و به مساجد پناه برده اند. ما 
اهالی روستاهای اطراف هر روز داریم به آنان کمک رسانی می کنیم، امدادگران 
هم در صحنه هستند ولی باز هم وضع سختی است. باران قطع شده، اما اوضاع 

همچنان بحرانی است.«
خانه خانواده آسوبار دیگر جای زندگی نیست. اگر وضع از بحران خارج شود، 
این خانواده باید همه چیز را دوباره بسازند:     »قسمتی از خانه شان تخریب 
شده، آب همه خانه را فراگرفته، سرمایه شان را از دست داده اند، مشکالت و 
خسارت های مالی زیاد است و این خانواده و بقیه که وضعیت شان مشابه 
است، روزگار سختی پیش رو دارند. کاش بشود کمکی به آنان کرد و وضع را 
برایشان قابل تحمل تر کرد. درست است که خسارت جانی ندیده اند اما به خاطر 
خسارت مالی و زندگی نابود شده شان حال و روز خیلی بدی دارند. خاله ام، مزرعه 
و باغ یونجه و موز و گوجه و پیاز داشت اما همه از بین رفته. دیگر هیچ چیزی 
برایشان باقی نمانده؛ منتظرند تا منطقه کمی امن شود و برگردند تا شاید بتوانند 

از صفر شروع کنند.«

جهیزیه ای که با سیل رفت
روستای »نوبندیان« در محاصره سیل است. آب همه راه های ارتباطی این 
روستا را از بین برده است. یک جاده خاکی به طرف چابهار تنها دسترسی اهالی 
این روستا با دنیای خارج است. اما از نوبندیان به باالدست دیگر هیچ چیزی به 

جز آب نیست. رفت وآمد هم با قایق انجام می شود. اهالی این روستا نسبت 
به بسیاری از مناطق سیل زده وضع بهتری دارند. در واقع نوبندیان پل ارتباطی 
مناطق سیل زده با چابهار است. همین هم شده تا خبرهای این حادثه ویرانگر 
اول به این روستا و اهالی آن برسد. عبدالحکیم پادبان دهیار این روستا به 
»شهروند« می گوید: »این روستا ارتفاع دارد، به همین دلیل هم خانه ها و زندگی 
اهالی از آب درامان بوده، اما از نوبندیان به بعد سیل همه چیز را با خودش برده.« 
او ادامه می دهد: »ستاد بحران در همین روستا تشکیل شد، کار سازماندهی 
نیروهای امدادی و تقسیم کار و مواد غذایی هم از همین جا انجام می شود.« اما 
نبوِد راه های ارتباطی امدادرسانی به سیل زده ها را مشکل کرده. هرچند تعدادی 
بالگرد از طرف هالل احمر و نیروهای ارتش و سپاه در منطقه حضور دارند، اما 
ظاهرا عمده کار امدادرسانی توسط قایق ها انجام می شود. قایق های موتوری 
که مردم محلی خودشان برای کمک به یکدیگر از آن استفاده می کنند اما آن طور 
که پادبان می گوید تعداد این قایق ها هم کم است: »روستاهای زیادی آسیب 
دیدند، از برخی روستاها خبر می رسد که حتی نان خشک برای خوردن ندارند، 
آب آشامیدنی نیست، حتما تصاویرش را دیده اید که مردم برای نجات جان شان 
باالی درخت پناه گرفتند؛ شرایط آنها واقعا خطرناک است. اقالم امدادی به دست 
آنها نمی رسد، مردم محلی با اینکه چیز زیادی ندارند، خودشان برای آنها کمک 
می فرستند.« پادبان اما نگرانی های دیگری هم دارد. او می گوید: »مشکل اصلی 
مردمان سیل زده بلوچ بعد از فروکش کردن آب شروع می شود؛ چراکه سیل 
همه زندگی آنها را با خودش برده. از بین رفتن وسایل زندگی آن هم برای اهالی 
محروم این منطقه مصیبت بزرگی است: »اینجا مردم به سختی زندگی می کنند، 
خانواده ای با کلی مشقت یک یخچال خریده، یا یک جوان اهل همین روستای 
باالی ما برای خواهرش جهاز تهیه کرده بود، که آب همه آنها را برد. وقتی اینها از 
بین می رود، دیگری پولی نیست که بشود آن را جایگزین کرد. به همین دلیل 
هم من از همه کسانی که قصد کمک دارند، تقاضا می کنم که چند هفته بعد ما 

را یادشان نرود.«

400 روستا در محاصره آب
»این دو روستا در میان سیالب تنها نیستند. سیل  398  روستای دیگر را در 
سیستان وبلوچستان مسدود کرده، همچنین طبق برآوردهای اولیه تاکنون به 
بیش از  ۲۰هزار واحد مسکونی خسارت وارد شده و راه ارتباطی ۱۲۵ روستای 
حاشیه تفتان و میرجاوه نیز از جمعه شب تاکنون بر اثر طغیان رودخانه های 
فصلی و بارش برف مسدود و برق ۱۲۰ روستا نیز قطع شده است.« اینها را  مدیرکل 
ادامه  و  می گوید  سیستان وبلوچستان  استانداری  بحران  مدیریت  دفتر 
می دهد: »در این سیالب ۲8۵ خانوار آسیب دیده اند. سه هزار نفر از سیل نجات 
یافته ،  اما دو نفر  جان باخته اند. سیل در سه روز گذشته خسارت های شدیدی به 
مردم و زیرساخت های جنوب سیستان وبلوچستان وارد کرده؛ ازجمله آنکه 
داروندار مردم دلگان، نیکشهر، خاش، دلگان، کنارک، سراوان، دشتیاری چابهار، 
و  موز  ع  مزار و  برده  خود  با  را  اطراف شان  روستاهای  و  بزمان  کنارک،  زراباد، 
استان  بحران  مدیریت  رئیس  است.«  کرده  نابود  را  کشاورزی  محصوالت 
سیستان وبلوچستان با بیان اینکه 6۵ گروه جهادی در قالب 3هزارو۵۰۰ نفر از 
طرف سازمان بسیج وارد مناطق سیل زده شدند، گفت: »در حال حاضر یک 
فروند بالگرد از کرمان به مناطق سیل زده اعزام شده است که در بخش امداد 
در  سیستان وبلوچستان  نماینده  می شود.«  استفاده  بالگرد  این  هوایی 
شورای عالی استان ها با تأکید بر لزوم امدادرسانی هوایی و تأمین بالگرد برای 
آسیب دیدگان سیل سیستان وبلوچستان گفت: »امیدوارم بالگردهایی از 
استان های همجوار و تهران برای امدادرسانی و رساندن آذوقه به مردم این 
استان  وضع  آخرین  تشریح  در  سارانی  عزیز  شود.«  اعزام  استان 
سیستان وبلوچستان پس از سیالب گفت: »برخی روستاها 7۲ساعت است که 
بر اثر سیالب راه ارتباطی آنها قطع شده و تنها امکان امدادرسانی به آنها از طریق 
هوایی است، درحالی که این امکان هنوز در سطح استان فراهم نشده و به 
شدت نیازمند اورژانس هوایی در سطح استان سیستان وبلوچستان هستیم. 
روستای دشتیاری چابهار در سیستان وبلوچستان آسیب بسیاری دیده و وضع 
امدادرسانی نیز بسیار ضعیف است که در صورت ادامه این وضع شاهد فاجعه 

بزرگی در این منطقه خواهیم بود.«

احمد علی موهبتی
 

سیستان وبلوچستان      استاندار 
می گوید:  »امکانات مورد 

نیاز را هالل احمر جمهوری 
اسالمی، سپاه پاسداران، 

دستگاه های خدماتی آب و 
برق و مخابرات و مجموعه 

دستگاه های دیگر در حوزه 
خدمات فراهم کردند و همه 

پای کار هستند و آمادگی 
کامل دارند. اما  با توجه 
به حجم باالی بارش ها، 

وقوع سیالب، زیر آب رفتن 
خانه های روستایی و اراضی 

کشاورزی و بی خانمان شدن 
خانوارها به حمایت ملی برای 

جبران خسارت ها نیاز است.« 

« محاکمه شد  » سحر تبر
]تسنیم[ دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه 
 ۲8 شعبه  در  تبر«  به  » سحر  معروف  خویشوند 
ریاست  قاضی  به  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه 

مقیسه برگزار شد.
پیام درفشان؛ وکیل مدافع فاطمه خویشوند 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: »در جلسه 
روز دوشنبه، دفاعیات من  و سعید  دهقان دیگر 
کتبی  الیحه  و  شفاهی  به صورت  پرونده  وکیل 
ارایه شد. همچنین در این جلسه اسناد ضمیمه 
درخصوص سوابق  بیماری و بستری بودن موکل 
در بیمارستان میمنت و ارایه توضیحات درمورد 
سایر ابعاد وکالتی پرونده به صورت کامل ارایه و  از 
شخص متهم نیز توسط دادگاه اخذ اظهارات شد .«

آخرین دفاع از موکلم  گرفته نشد که از لحاظ 
حقوقی می تواند علت آن نیاز به اخذ اظهارات از 

سایر متهمان پرونده برای  تصمیم گیری باشد .
فاطمه  روانی  بیماری  سوابق  درباره  درفشان 
را  صادره  »مدرک  کرد:  اظهار  نیز  خویشوند 
بیمارستان روانپزشکی میمنت مبنی بر  پذیرش 
و بستری به دلیل مشکالت رفتاری و خودآزاری در 
تاریخ بیست وچهارم خرداد سال 98 به دادگاه ارایه 
کرد و  درخواست شد به پاسخ  پزشکی قانونی به 
شماره 398۲43۰۰۰687۱۰۵ و مندرج در صفحه9۲4 
جلد چهارم پرونده که با انجام معاینات بالینی به 
 دادسرا پاسخ داده و اعالم کرده موکل دارای اختالل 

چند شخصیتی است، توجه شود.«
با توجه به اینکه موکل متولد بیست وششم 
خرداد سال 8۰ است و مهر ماه امسال بازداشت 
شده و در خرداد 98 به سن قانونی رسیده  است و 
اعمال ارتکابی او، مدت ها قبل از دارا شدن سن 
قانونی در اینستاگرام انجام پذیرفته، بنابراین عالوه 
بر نسخ دارویی عدیده  موجود و سابقه بستری 
شدن که دو روز قبل از ورود به سن قانونی صورت 
گرفته، گویای وخامت حال روانی موکل در چند ماه 
 قبل از تاریخ دستگیری است؛ در نتیجه به تجویز 
آیین  قانون   3۰4 ماده  دوم  تبصره  و   3۱۵ مواد 
دادرسی کیفری با توجه به اینکه  متهم در زمان 
ارتکاب فاقد سن قانونی اما در زمان دستگیری 
۱8 ساله شده، رسیدگی به اتهام او مطابق قانون در 
 دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان می تواند ادامه یابد که 
مانند  مسائلی  طرح  امکان  صورت  آن  در 
سوء استفاده از صغار که در ایام  گذشته صورت 
آن  بررسی تخصصی در  نیز قابل  پذیرفته است 
»با تشکیل  کرد:  او تصریح  مرجع قضائی است . 
سریع جلسه دادرسی، امکان رویت چهره حقیقی و 
که  شد  میسر  دادگاه  توسط  موکل  روحی  وضع 
 گویای این است که تصاویر و کلیپ های منتشر 
شده او در اینستاگرام شباهتی با چهره حقیقی این 
نوجوان ندارد و درواقع  می توان گفت که »سحر تبر« 
مخلوق نرم افزار فتوشاپ و گریم و ابزار تدوین بوده 
و این نوجوان سوابق مستند  عدیده درمانی دارد 
فاقد هرگونه شباهت به این مخلوق نرم افزاری 
است.« وکیل مدافع فاطمه خویشوند گفت: »در 
پایان جلسه، از دادگاه درخواست شد با توجه به 
شرایط نامناسب روحی و روانی موکل،  ظرفیت های 
مفید قانونی برای اتخاذ شیوه های درمانی مناسب 
آسیب های  با  مواجهه  در  متناسب  رویکرد  و 
که  دچار اشتباه شده اند،  اجتماعی و نوجوانانی 

مورد توجه قرار گیرد.«

سرقت طال از دخترک اراکی
سرقت  به  اقدام  که  سارقی  ]شهروند[ 
طال های دختر خردسال در سطح شهر اراک کرده 
بود، توسط کارآگاهان پلیس آگاهي شناسایي 
از  گزارشي  قبل  روز  چند  در  شد.  دستگیر  و 
سرقت طالهای دختربچه اي خردسال به مرکز 
فوریت هاي پلیس ۱۱۰ اعالم شد و بررسي موضوع 
به تیمي از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهي استان ارجاع شد. در مراحل تحقیقات 
دختربچه  این  که  زماني  شد  مشخص  اولیه 
خردسال درحال بازي در مقابل خانه شان بوده، 
زنی ناشناس به او نزدیك و طالجات او را سرقت 

کرده و از محل متواري شده است.
کارآگاهان  کارشناسي  بررسي هاي  آغاز  با 
از  یکي  ساکن  که  را  زن  این  سرانجام  پلیس، 
محله هاي شهرستان اراك بود، شناسایي و با 

هماهنگي مرجع قضائي دستگیر  کرد.
این  زمینه ساز  عوامل  مهم ترین  از  یکي 
سرقت ها، رهاکردن کودکان در معابر و اماکن 
به  زیورآالت  آویختن  و  نظارت  بدون  عمومي 
آنهاست که الزم است شهروندان همواره به 
و  باشند  داشته  توجه  پلیس  توصیه هاي 
درصورت رؤیت هرگونه موارد مشکوك مراتب را 
پلیس به   ۱۱۰ تلفن  طریق  از  بررسي   براي 

 گزارش کنند.

 رهایی قاتل از اعدام 
پس از 19 سال در ارومیه

با پیگیری  گذشت ۱9 سال  از  ]شهروند[پس 
اعضای شعبه ۱9 شورای حل اختالف ویژه زندانیان 
ارومیه  و هیأت های سازشی ویژه استیذان قصاص، 
با جلب رضایت از اولیای دم، پرونده قتل به سازش 

منجر  شد و قاتل از چوبه دار رهایی یافت .
ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  راستای  در 
شعب شورای حل اختالف و با تشکیل جلسات 
صلح و سازش  بین طرفین و مالقات حضوری با 
خانواده های اولیای دم، رضایت خانواده اولیای دم 

در راستای رضایت  و بخشش قاتل جلب شد .
متهم این پرونده در خرداد سال ۱379 مرتکب 
 ۱393 بهمن سال  در  که  بود  شده  عمدی  قتل 
درخواست  و  پرونده  تکمیل  با  بازداشت  شد. 
به  رسیدگی  ختم  و  دم  اولیای  سوی  از  قصاص 
وسیله دادگاه، حکم قصاص  نفس برای محکوم 
صادر شد و درنهایت حکم قصاص صادره را یکی از 
شعب دیوان عالی کشور تأیید کرد .معاون قضائی 
حل  شوراهای  رئیس  و  دادگستری  رئیس کل 
خبر  گفت:  این  اعالم  با  آذربایجان غربی  اختالف 
»صلح و سازش در این پرونده سیزدهمین پرونده 
قتلی است که کارکنان شوراهای حل اختالف در 
 استان موفق می شوند با جلب رضایت از اولیای 
دم، زمینه رهایی محکومان به قصاص را از اجرای 

 مجازات فراهم کنند.«

 مدیر تدارکات دانشگاه امام صادق)ع(
 به قتل رسید

کینه و تبعیض جنایت هولناکی رقم زد
پرونده  در  جنایی  تحقیقات  ]شهروند[ 
صادق)ع(  امام  دانشگاه  مدیران  از  یکی  قتل 
اتهام  به  این  دانشگاه  نگهبان  دستگیری  به 
قتل منجر شد. متهم در بازجویی های نخست 

کینه جویی را انگیزه این جنایت اعالم  کرد .
همسایگی  در  که  افرادی  یکشنبه  ساعت۲۰ 
فوریت های  مرکز  با  می کردند  زندگی  دانشگاه 
پلیس تماس  گرفتند و از وقوع قتل خبر دادند. 
  ۱34 کالنتری   عملیات  تیم  تماس،  این  از  بعد 
شهرک قدس در محل  حاضر و تحقیقات آغاز شد. 
از  نفر  دو  بین  درگیری  می داد  نشان  شواهد 
کارمندان این دانشگاه اتفاق افتاده است که با به 
دست آوردن  هویت متهم، ساعتی بعد در خیابان 
خوردین دستگیر شد و به قتل مدیر عمومی و 
مسئول تدارکات  دانشگاه اعتراف و انگیزه اش از 
قتل را اختالف کاری اعالم کرد.   متهم به قتل که 
مردی چهل وچهارساله است در بازجویی ها گفت:   
و  بودم  صادق)ع(  امام  دانشگاه  نگهبان  »من 
آن  تدارکات  مسئول  و  عمومی  مدیر   مقتول 
دانشگاه بود و از مدت ها قبل با هم اختالف کاری 
 داشتیم. او بین نگهبانان تبعیض قایل می شد. 
و  می داد  دوستانش  به  را  مناسب  شیفت های 
نسبت به من و  دیگر دوستانم  فرق می گذاشت. 
سال ها بود که از او کینه داشتم اما مدتی بود که 
رفتارهایش بدتر شده  بود و دیگر نمی توانستم 
تحمل کنم.  هنگامی که مسئول تدارکات محل را 
ترک کرد و قصد رفتن به  خانه را داشت، درگیری بین 
ما پیش آمد و با یک میلگرد به سر او ضربه زدم که 
رئیس  گفته  به  شد .«  او  باعث  مرگ  ضربه  این 
کالنتری ۱34 شهرک قدس هم اکنون متهم در 
این  در  تحقیقات  و  می برد  سر  به  بازداشت 

 خصوص ادامه دارد. 

مدیرکل زندان های استان گلستان 
منصوب شد

سازمان  رئیس  سوی  از  رنجبر  اصغر  علی 
استان  زندان های  مدیرکل  به عنوان  زندان ها 
گلستان  منصوب شد  .  رئیس سازمان زندان ها در 
حکم صادره بر توجه ویژه به فرآیند اصالح و تربیت 
زندانیان  بر اساس آموزه های دین مبین اسالم، 
از  حمایت  خروج،  از  بعد  مراقبت های  به  توجه 
خانواده زندانیان و  استفاده از تمامی ظرفیت های 
قانونی برای توسعه استانداردهای زندانبانی تأکید 
کرد. دکتر  جهانگیر در مراسم امضای حکم انتصاب 
مدیرکل زندان های گلستان گفت: »پیاده سازی 
کاهش  بر  مبنی  قوه  قضائیه  سیاست های 
جمعیت کیفری و  نیل به اهداف اصالحی و تربیتی و 
توسعه خدمات زندانبانی  بر اساس استانداردهای 
موجود در گرو مدیریت جهادی و علمی است که 
امروز بحمداهلل بدنه مدیریتی و  کارشناسی سازمان 
او  است.«  ویژگی هایی  چنین  واجد  زندان ها 
همچنین از خدمات و فعالیت های ارزنده  علیرضا 
رضوانی در طول مدت تصدی مدیریت زندان های 

استان گلستان تقدیر کرد. 

مکثذره بین شهروند
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