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ستادیاخبار

)۰۷:۱۷-۹۹/۱۰/۱۷(استینشزگامربهشایستهتوجهنیازمندحساسوظایفدلیلبهقانونیپزشکی

گ شایسته امر به توجه نیازمند دارد که حساسی و تخصصی وظایف دلیل به و است بالندگی و توسعه حال در سازمانی قانونی پزشکی گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان ینیزرییس
است.

چهارشنبه امروز صبح مسجدی عباس سازمان، الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایلنا گزارش مناسبت17به به که ای جلسه در ماه دی

گ نهاد تاسیس سالروز گزگرامیداشت هسته اعضای حضور با و بزینش سازمان کهرینش است الزاماتی جمله از انقالب دوم گام سند به توجه افزود: شد، گزار

گ هسته و گیرد قرار توجه مورد کنتزباید در که مهمی نقش واسطه به اینرینش کردن اجرایی در دخیل های مجموعه جمله از دارد سازمان های ورودی ل

شود.میمحسوبسند

رهب معظم مقام سخنان به اشاره با تصروی انقالب دوم گام سند در انتخابری نهادها و ها سازمان در کار برای باید افرادی که شده تاکید سند این در کرد: یح

باشد.مهمبرایشانماندنچگونهوماندنچراوبودهپایبنداصولبهکامالکهشوند

رهب معظم مقام داد: ادامه دیگرمسجدی جای در توانستیمری بیت اهل و قرآن معارف از گرفتن کمک با و نداشتیم قبلی تجربه انقالب در ما که دارند اشاره ی

بب جلو به گام به گام ها دشمنی و ها توطئه مشکالت، موانع، تمام با را محققرانقالب عالم و باانگیزه مومن، جوان، نسل همت با نظام این اهداف و یم

شد.خواهد

سازمان قانونیرییس درپزشکی افراد انتخاب معیار و مبنا باید و است مهم بسیار شایسته افراد انتخاب که دهد می نشان نکات این داشت: اظهار کشور

باشد.نکاتهمیننیزینشزگ

گ کار اهمیت به اشاره با درزوی قانونیینش قانونیافزود:پزشکی حدودپزشکی ساالنه که جایی و قضایی سیستم از بخشی عنوان مراجعه2.5به میلیون

باشد.پایبندافرادانتخابدراصولاینبرجدیطوربهبایدگیردمیصورتآنبه

گ مجموعه در که افرادی حضور از خرسندی ابراز با شدنزمسجدی شناخته البته کرد: خاطرنشان هستند، خدمت مشغول سازمان قانونیینش بهپزشکی

ت سالم از یکی مطرعنوان اصول به توجه و افراد انتخاب که است مطلب این موید خود کشور های دستگاه گرین در شده، گرفتهزح قرار توجه مورد آنان ینش

است.سازماندرینشزگمجموعهخوبعملکردنشانگراینواست

گ هسته رییس داودآبادی حمید همچنین جلسه این گزدر های فعالیت از گزارشی مجموعه، این همکاران های تالش از تشکر ضمن سازمان ارایهزینش ینش

کرد.

خبرنگارانباشگاهمیزان،ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۷:۰۲-۹۹/۱۰/۱۷(فاجعهیکابهاماتوروایتهابازخوانیکراین؛وا752پروازسقوطسالگردآستانهدرآنالین»یر«مردمساالگزارش

خوشبخترحیمیلیالی/رشوبیمانیا

ماه18بامداد است.98دی نشده بیدار هنوز شهر مسافرند،176است، هستندکه176جان پرندهای راهی زندگی. به امیدوار خندان، شاد، عازماند، انسان

و افتاد زمین به خونین که پرندهای زمین، نه است آسمان گذاشت.176مقصدش جا آسمان در را صبح176آرزو،176امید،176جان ماه18لبخند... دی

نمیشود...درمانکهزخم176است،ماندهایرانپیکربرداغ176است،1398

ماه18خانواده176 بوئینگ98دی سقوط خبر با کردند،737را آغاز کییف مقصد «جان176پدر،176به نوشتند انتظار چشم پدر چند میداند چه مادر...کسی

ا پرواز مسافران همراه تلفن میداند چه کسی شکستند؟ ثانیه چند در مادر چند میداند چه کسی کجایی؟» چهوپدر کسی داشت؟ بیپاسخ تماس چند کراین

شد؟حسرتبهتبدیلثانیه24درامیدچندرویا،چندمیداند

ساال «مردم گزارش آنالین»ربه سال18ی ماه مسافرب98دی پروازرهواپیمای باوا752ی خلج176کراین منطقه در امام فرودگاه از برخاستن از پس سرنشین

شه کهرآباد هواپیمایی کرد؛ سقوط ت18یرزمسافر28یار تلخ از یکی داشت. ترسال پرحاشیه و رورین در درست اخیر سالهای حوادث کهزین خورد رقم ی

میکوبید.شادانهطبلبرروزابتدایساعاتهمانازصداوسیماوبودسخت»«انتقامبهمربوطاخبارتاثیرتحتجامعهفضای

مسافرب هواپیمای ارسقوط ناوی در هواپیما سقوط بود. افتاده اتفاق سپاه، توسط االسد عین پایگاه قراردادن هدف از پس ساعت چند تنها هواییوکراین گان

نا به متعلق هواپیما «نه که بود این میکرد متمایز را اتفاق این آنچه اما نمیشد، محسوب جدیدی اتفاق مسافران،وکشور همه نه و بود ایران فرسوده گان

بودند.»ایرانی

راحتت مسئوالن معمول مطابق تا گذشت ساعتی اینرچند به واکنش اولین حادثه این بازماندگان به مسئوالن تسلیت تسلیت»! «پیام دهند، انجام را کار ین

آم به که احتمالی خسارات و االسد عین به سپاه حمله پررنگ پوشش کنار در نیز صداوسیما و رسانهها بود. بهراتفاق هم نگاهی نیم بود، شده زده یکاییها

است.فنینقصدلیلبههواییسانحهیکبگویندداشتندتاکیدکهحادثهایداشتند.کراینیواهواپیمایسقوطحادثه

باشند.حادثهیزساشفافدنبالبهجهانیجامعهتابودکافیهمینونبودندایرانیتنها737بوئینگسرنشیناننبود.سادگیهاهمینبهماجرااما

اخبا حادثه، اولیه ساعات همان آمراز ای ماهواره تصاویر انتشار بر مبنی اری هواپیمای انفجار از آمویکا رسانههای شد. منتشر تلخرکراینی رخدادی از یکایی

آم اطالعاتی «دستگاههای میگفتند، سخن نکردنی باور آمرو دارند.» ایران هوایی پدافند با هواپیما شدن ساقط بر مبنی شواهدی بریکا کانادا، یتانیا،ریکا،

خب است. کرده سقوط هوا به زمین موشک برخورد اثر بر هواپیما این کردند اعالم استرالیا رارو آن و شد تکذیب ایرانی مقامات سوی از بالفاصله که ی

مط این برای ادعاها این میگفتند مسئوالن دانستند. روانی آمرجنگ از ایران سخت» «انتقام تا میشود صحترح کاش ای که ادعای براند، حاشیه به را یکا

داشت...

کراینیواهواپیمایسقوطعاملفنی،نقص

آم برتاکید کانادا، بوئینگریکا، به هوا به زمین موشک برخورد بر مبنی استرالیا و برو737یتانیا، را بود.رق فراگرفته را همه وجود ترسناک شکی حاال گرداند.

ورخب باشد فنی نقص بود خدایمان از که حادثهای باشد، دروغ میکردیم دعا که شلیک176ی احتمال خبرهای حاال باشند! نشده محاکمه نکرده گناه به جان

بود.گرفتهقرارحاشیهدراالسدعینبهحملهاخباروبودندگرفتهجایاخبارصدردرکراینیواهواپیمایبهموشک

و هواپیما، به شلیک مورد در شایعات تقویت شهرسازبا و راه تروزیر شایعات کرد اعالم حادثه روز پایان در تیرانداری یا انفجار بودن، بهزیستی هواپیما به ی

مجا فضای در که اتفاقاتی چنین اگر گفت او است. بوده حادثه دلیل فنی» «نقص و نیست درست سانحه بروز علت میشود،زعنوان عنوان بودری داده خ

سو آتش دچار هواپیما است شده موجب هواپیما فنی» «نقص که چرا نیفتاد اتفاق این اما میشد، منفجر آسمان در باید قطعزهواپیما از پس و شود ی
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میکنند.تاییدودیدهراموضوعایننیزعینیشاهدانکند.سقوطکنترلیومخابراتیسیستمهای

پرواز سقوط از ویدئوها نخستین حادثه از بعد مجا752روز فضای در بنشیند زمین به کییف فرودگاه در بود قرار رئیسزکه ترامپ» «دونالد شد، منتشر ی

باشد.شدهساقطاشتباهبهکسیتوسطدارداحتمالواستکومشککراینیواهواپیمایسقوطکرداعالمیکارآمیرجمهو

ا تیم روز مدیوهمان رضاییفر، شد. تهران وارد هواپیما سقوط علت بررسی برای تیمرکراینی است قرار گفت کشور هواپیمایی سازمان سوانح بررسی کل

کشووا هواپیمایی سازمان رئیس کند. بررسی را سیاه جعبه خاص نرمافزار یک با روشهایرکراینی از باید دیده آسیب سیاه جعبه چون اینکه بیان با ایران ی

شد.خواهدبازخوانیسیاهجعبهاطالعاتماههدوتایکزمانیمدتدرکهکردپیشبینیکنیم،استفادهویژهای

آشکار. جامعه در ترس و شک و داشت ادامه همچنان گفت20انکار برنامه در کشور هواپیمایی سازمان رئیس عابدزاده»، «علی خبودیماه ویژه یرگوی

آم جمهور رئیس اراظهارات هواپیمای سقوط بر مبنی اینویکا برای مسئلهای «چنین گفت: و خواند غیرمنطقی را ایران پدافندی سامانه اشتباه بهعلت کراینی

میخورد موشک هواپیما به اگر که درحالی است بوده هواپیما در دقیقه یک و داشته وجود هواپیما در آتش که دیدهاند شاهدان نیست. امکانپذیر سانحه

آم شد مدعی عابدزاده میشد.» منفجر شربالفاصله که هنگفتی ضرر علت به گذشته ماه چند در بهعلتریکا که است بوئینگی سومین این و داده بوئینگ کت

میخواست.کرمدوسندجهانیجامعهامامیکند.حرمطراادعاهاایناست،کردهسقوطفنی»«نقص

و دیگزنخست نظر حادثه خصوص در کانادا دریر متعدد منابع از اطالعاتی میگفت ترودو» «جاستین داشت. زمینری موشک اصابت از حاکی که کرده یافت

باشد.بودهسهویحادثهایناستممکنوهواپیماستبهایرانهوایبه

سقوط!دلیلانسانی»«خطایاعتراف؛

ش21 در ایران صبح، دقیقه چهار و هفت ساعت نکردنی.ودیماه، باور و تلخ حقیقتی بود، شده پنهان روز سه که میشود آشکار حقیقتی میرود! فرو بهت و ک

ا «هواپیمای میکند: اعالم مسلح نیروهای کل پروازوستاد دو752کراینی، تنها است، کوتاه خبر است.» گرفته قرار موشک اصابت مورد انسانی» «خطای براثر

کرد...ویرانرااعتمادکهکلمهایدواست،گرفتهخانواده176ازراانسان176کلمهدوایناماانسانی»!«خطایکلمه؛

دیگ بوی و رنگ تاسفها ابراز بار نیست.راین فنی» «نقص دلیل به تسلیت تنها و دارد انسانی» «خطای از شرم بویی و رنگ تاسفها حاال گرفته. خود به ی

ماجرا واقعیت از حالیکه در ماجرا دادن جلوه وارانه برای تالش روز سه کتمان، روز سه از بعد هم آن انسانی» «خطای به اعتراف اشتباه، به بودهاند،آاعتراف گاه

در که بود تلخی ماه21واقعیت نظر98دی به بعید و کرد بیاعتماد کشور رسمی رسانههای و مسئوالن به را عمومی افکار که دهنده تکان واقعیتی شد. آشکار

شود.فراموشیادهااززودیاینبهمیرسد

خب نشستی در سپاه هوافضای فرمانده حاجیزاده»، «امیرعلی روز بارهمان مو از ما «گردن گفت: میپذیری را حادثه این مسئولیت همه و است یم.»ریکتر

ع این با و باشم هواپیما داخل داشتم دوست که این بر تاکید با نیز سپاه کل فرمانده سالمی، نباشم،زسردار غمانگیز ماجرای این شاهد اما کنم، سقوط یزان

ندا مردم رفاه و امنیت پای شدن، تکهتکه جز آرزویی اما ام نبوده شرمنده قدر این وقت هیچ بارگفت عمیق همدردی ابراز با پیامی در مجددا انقالب رهبر یم.

پیگی مامور را مسلح نیروهای کل ستاد داغدار، قربانیان،رخانوادههای خانواده با همدردی ابراز ضمن جمهور رییس کرد. حادثه این در احتمالی تقصیرهای ی

ر ارعاب و تهدید فضای از ناشی را حادثه آمژاین متجاوز احتمالیریم حمالت برابر در دفاع منظور به و سلیمانی سردار شهادت از پس ایران ملت علیه یکا

شد.منجرگربزفاجعهیکبهاشتباه،شلیکوانسانیخطایبامتأسفانهکهدانستیکارآمارتش

ایراناعترافبهواکنشها

ا هواپیمای با مرتبط کشور پنج مقامات موشک، اصابت اثر بر هواپیما سقوط بر مبنی ایران رسمی بیانیه از هواپیماوپس سیاه جعبه ارسال ضرورت بر کراینی

خا تربه بازخوانی برای ایران از وأج نخست ترودو جاستین کردند. اینکهزکید با بفرستد. فرانسه به تحقیقات برای را سیاه جعبه خواست ایران از کانادا یر

کشو هواپیمایی سازمان ازررئیس بیش سیاه جعبه ارسال شد، خواهد بازخوانی سیاه جعبه اطالعات دوماهه تا یک فرصت یک در بود کرده بینی پیش ی
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ا هواپیمای سیاه جعبه تیرماه هواپیمایی سازمان مسئوالن کشید. طول ماه پاوشش به قاضی یک با همراه را انتقادرکراینی باعث تاخیر این فرستادند. یس

متاثروا جامعه فضای دیگر سوی از شود. فاش سیاه جعبه اسرار نمیخواهد میکردند متهم را ایران که بود شده قربانیان بازماندگان و کانادا فرانسه، کراین،

مجا فضای در بود، متشنج افتاده اتفاق آنزاز به پاسخی هنوز حادثه از پس یکسال که سوالی بودند! روشن جوابی دنبال به #چرا_زدی؟ بازنشر با کاربران ی

است!ثانیه24ازبعددومموشکشلیکدلیلآنبخشینرمبهمتوداردبسیارمبهمزوایایکهحادثهایاست،نشدهداده

سیاهجعبهگزارشانتشار

شه جارسرانجام سال وریورماه معاون گفته براساس شد. منتشر سیاه جعبه گزارش شهرسازی و راه معلمزیر نفر یک و کرو نفر سه پرواز، کابین داخل در ی

آخ تا و میشوند غیرعادی شرایط متوجه سه هر که اند داشته کنترحضور مشغول لحظات رارین راهنماییها بعضی خلبان معلم بودهاند. هواپیما هدایت و ل

از پس کابین صدای اینکه به توجه با است. فعال هواپیما موتور دو هر کرده اعالم و داده دوم19انجام موشک و میشود قطع اول انفجار از ثانیه25ثانیه

از ناشی قطعات که چرا است. نیامده دست به هواپیما سیاه جعبه از دوم موشک آثار و عملکرد مورد در تحلیلی رسیده، هواپیما به و شده شلیک آن از پس

است.شدهآنازپسثانیه19درCVRوFDRجعبههایهمزمانشدنقطعباعثهواپیمابهاولموشکاصابت

ا هواپیمای سیاه جعبه دو هر بررسی کرد اعالم کشور هواپیمایی سازمان ازورئیس ایمنی99تیرماه27کراینی و تحقیقات دفتر آزمایشگاه در مردادماه سوم تا

است.شدهانجامفرانسهکشورمساعدتباوبودهسازمانایننظارتتحتبازخوانیاینشد.انجام)BEA(فرانسهیرکشوهواپیمایی

سیاه جعبه درباره ایران گزارش ارائه از پس کانادا نقل و حمل و خارجه وزرای است. نکرده عمل شفاف زمینه دراین که کرد متهم را ایران کانادا حال این با

گذشته دوم موشک برخورد از پس آنچه از اما است، دوم موشک اصابت از پیش و اول موشک اصابت از پس لحظات به مربوط تنها گزارش آن گفتند

تا به و است نشده داده وزاطالعاتی نیز پیگیزگی روند از خانوادهها چناچه است کرده تهدید را ایران دولت کانادا خارجه وریر آن عامالن محاکمه و پرونده ی

بینالمللی دیوان به نشود، حاصل نتیجه آنجا اگر و داد خواهد ارجاع غیرنظامی هوانوردی بینالمللی سازمان به را پرونده قطعا نباشند، راضی خسارت جبران

کرد.خواهدشکایتیردادگست

باقیستهمچنانکهابهاماتی

ا هواپیمای سقوط از سال یک گذشت ابهاماتوبا هنوز هوایپمازکراینی سرنگونی فاجعه با مرتبط اطالعات چکانی قطره انتشار دارد. وجود پرونده این در یادی

دارد.قرارابهامازهالهایدرهمچنانمسائلازیربسیااست.برانگیختهراحادثهبازماندگانخشم

ح نبودن مسدود دلیل نمیداند کسی مسافربرهنوز پروازهای برای ایران هوایی سخت»ریم «انتقام که چرا چیست؟ االسد عین به حمله از پس ساعات در ی

ساعت1:20ساعت و میشود شروع زهرا یا رمز میکشد2:04با طول ساعت دو موشکی حمله میکند. اصابت االسد عین پایگاه به ایران موشک اولین بامداد

ساعت ا6:12و آسمانوهواپیمای این در پروازها اما نامید، ارعاب و تهدید فضای را آن جمهور رییس که است ساعاتی همان این برمیخیزد. زمین از کراینی

یافت.ادامهپرتنشوناامن

شلیک از پس که داشته وجود امکان این آیا است؟ بوده چه دوم موشک شلیک علت نمیگوید کسی چرا شده، شلیک انسانی» «خطای اثر در اول موشک

کند؟هدایتفرودگاهبهراهواپیماخلبان،اول،موشک

رییس گفتههای قانونیبراساس چیواپزشکی آن بود گفته خود گزارش در او است. بوده صندلی بدون زمین روی بر هواپیما مسافران اجساد مازکراین که ی

وحشت دلیل به رووین»، «الکساندر برداشت بر بنا است. بوده تشنج و وحشت کابین داخل هواپیما به موشک برخورد از پیش میداد نشان دیدیم ایران در

ا مقام این گفته به بودند. شده بلند خود صندلی از و کرده باز را ایمنی کمربند مسافران داشته، وجود کابین در که اضطرابی سقوطوو از پس بالفاصله کراینی،

آو جمع سقوط محل از را هواپیما تکههای تمامی ایران نیروهای ارهواپیما تیم اختیار در که مسافران لپتاپهای و موبایل گوشیهای و بودند کرده کراینوی

دارند.گالیهآنازهمچنانیکسالگذشتباحادثهقربانیانخانوادهکهاتفاقیگرفتهاند.پسبوده
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است.بستهخارجیتیمرویبرراسقوطمحلوکردهیرپنهانکابهشروعزودخیلیایرانبودندشدهمدعینیزپیشترکراینوامقامات

م عامل نمیشناسد! را شوم انسانی» «خطای این عامل کسی اما است گذشته ه176گریکسال ظرانسان «محمدجواد تنها است، نشده معرفی ورگز یرزیف»،

مسافرب هواپیمای به که فردی که داد خبر ماه بهمن خارجه، ارامور دروی حکمی چه است؟ شده محاکه زندانی آیا اما است. زندان در کرده، شلیک کراین

ج در ندارد حق است شده متاثر شدت به رخداد این از که عمومی افکار آیا شده؟ گرفته نظر در وی برای نداشتردادگاه لزومی آیا گیرد؟ قرار وی محاکمه یان

بوده؟کاردرمحاکمهایاصالگیرد؟قرارویمحاکمهیانرجدرعمومیافکاربهگزارشبرایرسانههاازنمایندهای

آخ در و حاضر حال کشوردر هواپیمایی سازمان کرد اعالم ایران خارجه امور وزارت سخنگوی خبر، صورترین به گزارش این است. کرده آماده را گزارش ی

ا اختیار در کنفرانس باوویدئو رسمی صورت به و است شده کامل فنی گزارش است. شده خوانده آن مختلف بخشهای و گرفته قرار طرفها دیگر و کراین

کنیم.سیاسیکهنیستموضوعاتیاینهاسخنگونظرازگرفت.خواهدقرارموضوعگیرردکشورهایاختیاردررسمیترجمه

نشستهدلبرداغایخداحافظخانواده،176سیاهسال

که737بوئینگ هواپیمایی ماه18، نرسیده98دی مقصد به پرواز این کرد، پرواز ایران خمینی امام فرودگاه از کییف مقصد داشت،147به ایرانی 147مسافر

ه که بودند سواالتی جواب دنبال به گذشته یکسال در ایرانی خبررخانواده شنیدن اول ثانیه همچون و است نشده سرد ذرهای آنها داغ نشد! داده پاسخ گز

سکوتآنهاازیافتیردجوابتنهاامارفت،خانوادهچندسراغبهآنهااحوالشدنجویابرایآنالین»یرساال«مردمهستند.پاسخدنبالبهومیسوزند

بود!

نیز را ما آنها ندارند، اعتماد ما به آنها کنند. باور را فاجعه نمیخواستند و بودند فاجعه از بیخبر روز سه گذشته سال که رسانههای از دلگیرند، ما از آنها که البته

میدانند...کنندگانکتمانزمرهدر

س است کافی مجاراما صفحات به عزی نام و یاد به که صفحاتی بزنید، آنها آنهازی نوشته سطر سطر که صفحاتی میکند، فعالیت شان رفته دست از یزان

غم در عروسان نو حسرت دامادها، تازه و عروسان نو غم در مادران حسرت دادهاند، دست از خردسال کودکان که پدرانی حسرت حسرت. و آه و است بغض

نمیشوند. آرام و میکنند خم کمر که پدرانی آه نمیگیرند، آرام و میشوند آب ذره ذره که مادرانی غم برادرها، و خواهرها مانده دل بر غصه دامادها، تازه

صفحات توضیح. دنبال به پاسخ، دنبال به هستند، دادخواهی دنبال به است یکسال خانوادهها است. بیجواب سواالتی از پر آنها سینه و است گذشته یکسال

تاکیدزمجا به توجه با است؟ نپذیرفته نهاد کدام و داشته را آسمان بستن درخواست نهاد کدام است؟ نشده بسته کشور آسمان چرا است: سوال از پر آنها ی

انکس باره س13چندین در هواپیما سیاه جعبه شدن خوانده لزوم بر مبنی شیکاگو ترکنوانسیون مقاماتریع باره چندین تاکید به توجه با و ممکن، زمان ین

وجود با علت چه به انکس، این الزامات از پیروی بر مبنی این9کشور کرونا، از ناشی پرواز محدودیتهای از پیش سیاه جعبههای ارسال برای زمان هفته

از پس و7کار قانون کدام بر مبنی افتاد؟ تعویق به برایزماه باید کشورها سایر و است ایران در سیاه جعبه کردند اعالم بارها دیگر مسئولین و خارجه امور یر

پنهانکا و دروغ روز سه چرا کنند؟ ارسال تجهیزات ایران به اطالعات این استرخواندن کرده اعالم پرونده دادستان بودند؟ مستقر پدافند در نفر چند شد؟ ی

است، بوده فاجعه بروز عوامل از رادار تنظیم خطای از9که پیش اپراتوPS752پرواز هیچ آیا است، کرده پرواز خمینی امام فرودگاه درراز اشکال متوجه ی

حادثه از بعد چرا است؟ نشده رادار متح752PSتنظیم پدافند آیا نداشت؟ وجود مجدد خطای امکان آیا نشد؟ بسته خودرآسمان موقعیت حادثه از پس ک

ت متمایررا نکته چه پرواز این نشد؟ تحویل خانوادهها به الکترونیکی لوازم و موبایلها بود؟چرا چه پرواز یکساعته تاخیر علت کرد؟ پیشینزک پروازهای با ی

شد؟شناختهتهدیدعنوانبهکهداشتشبهمان

پاسخجایبهغرامت

نهاد حقوقی معاونت پیش روز جمهورچند مبلغریاست که است کرده مصوب دولت هیات که کرد اعالم و150ی خانوادهها به آن یورویی معادل یا دالر هزار

شود.پرداختذینفعانبهمستنداتبراساسمبالغوفراهموقتعراسدرکراینیواهواپیمایسقوطجانباختگانازیکهربازماندگان
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شهرسا و راه وزارت دولت، هیات مصوبه همکازطبق با تا است شده موظف مبلغری پرداخت ترتیب ذیربط دستگاههای آن150ی یورویی معادل یا دالر هزار

کند.پرداختجانباختگانازیکرهبازماندگانوهاخانوادهبه

پیگی از مانع جبران این که است آمده مصوبه کیفردر جنبه ناشیری خسارات که است آمده مصوبه این در نیست. صالحیتدار قضایی مرجع در موضوع ی

آنها بازماندگان و ورثه به جانباختگان، کشورهای اعمال قابل و متبوع قوانین براساس تابعیت و ملیت از ناشی تبعیض هیچگونه بدون جانباختگان، فوت از

شود.پرداخت

اس در باید حادثه جانباختگان غرامت علنیرگرچه دادگاهی در نبود بهتر میشد؟ داده پاسخ سواالتشان غرامت از پیش نبود بهتر آیا اما شود، پرداخت وقت ع

آنها به غرامت پرداخت که نیاید وجود به شائبه این تا میشد شفاف برایشان انسانی خطای دلیل نبود بهتر میشد؟ محاکمه و معرفی انسانی خطای عامل

نپذیرفتهاند...راغرامتبازماندگان،ازنیمیحدودکهاستدلیلهمینبهشایددادخواهیشان؟حقازگذشتنبرایاستسکوتیحق

)۰۷:۴۴-۹۹/۱۰/۱۷(قانونیپزشکیبهمراجعهمیلیون2.5سالی

گ شایسته امر به توجه نیازمند دارد که حساسی و تخصصی وظایف دلیل به و است بالندگی و توسعه حال در سازمانی قانونی پزشکی گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان ینیزرییس
است.

) امروز صبح مسجدی عباس دکتر ایسنا گزارش ما17به گهدی نهاد تاسیس سالروز گرامیداشت مناسبت به که ای جلسه در هستهز) اعضای حضور با و ینش

بزگ سازمان اظهارینش شد، گرگزار هسته و گیرد قرار توجه مورد باید که است الزاماتی جمله از انقالب دوم گام سند به توجه مهمیزکرد: نقش واسطه به ینش

شود.میمحسوبسنداینکردناجراییدردخیلهایمجموعهجملهازداردسازمانهایورودیلرکنتدرکه

رهب معظم مقام سخنان به اشاره با تصروی انقالب دوم گام سند در انتخابری نهادها و ها سازمان در کار برای باید افرادی که شده تاکید سند این در کرد: یح

باشد.مهمبرایشانماندنچگونهوماندنچراوپایبنداصولبهکامالکهشوند

باشد.نکاتهمیننیزینشزگدرافرادانتخابمعیارومبنابایدواستمهمبسیارشایستهافرادتاکیدکرد:انتخابکشورقانونیپزشکیسازمانرییس

گ کار اهمیت به اشاره با درزوی قانونیینش قانونیگفت:پزشکی حدودپزشکی ساالنه که جایی و قضایی سیستم از بخشی عنوان به2.5به مراجعه میلیون

باشد.پایبندافرادانتخابدراصولاینبرجدیطوربهبایدگیردمیصورتآن

گ مجموعه در که افرادی حضور از خرسندی ابراز با شدنزمسجدی شناخته البته کرد: خاطرنشان هستند، خدمت مشغول سازمان قانونیینش بهپزشکی

ت سالم از یکی مطرعنوان اصول به توجه و افراد انتخاب که است مطلب این موید خود کشور های دستگاه گرین در شده، گرفتهزح قرار توجه مورد آنان ینش

است.سازماندرینشزگمجموعهخوبعملکردنشانگراینو

سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره گزارش قانونیبه گپزشکی هسته رییس داودآبادی حمید دکتر همچنین جلسه این ضمنزدر سازمان ینش

کرد.ارایهینشزگهایفعالیتازگزارشیمجموعه،اینهمکارانهایتالشازتشکر

پیامانتهای

تدبیرانتخاب،ایران،عصریرخبپایگاهشروع/آسیا،اقتصادبومی،حمایت،روزنامهدیگر:منابع
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)۱۰:۰۱-۹۹/۱۰/۱۷(فقرچاله

خی جمعیت با مرتبط و کار کودکان حامی انجمنهای از که خط» لب ایرانی «خانه اینستاگرام صفحه گذشته دررروز رضا کرد اعالم است، علی امام از18یه بعد سال پنج یعنی سالگی
داد.دستازراجانشخودخواستهگرماثربریونزتلویدرحضورش

م اثر بر نفر میلیون یک ساالنه جهانی بهداشت سازمان آمار هررطبق در یعنی این و میکنند فوت خودخواسته خودکشی60گ اثر بر دنیا در نفر یک ثانیه،

سال در پزشکیقانونی، سالنامه خالصه طبق میدهد. دست از را خود تعداد98،5143جان این از که داشتند کامل خودکشی مرد3626نفر آنها از نفر

آنها1517و از سالزنفر در که است حالی در این بودند. گزارش،97ن این م5101طبق ایران آمارهای در البته کردند. فوت کامل خودکشی اثر بر گرنفر

و صحبتهای پیش روز چند که است حالی در این است. نشده اعالم رسمی صورت به تعدادی هیچ و بوده محرمانه نوجوانان و کودکان سابقزخودخواسته یر

بازتاب کنکور تبعات درباره مجازآموزشوپرورش فضای در کازیادی از نشست چهارمین در بطحایی داشت. سیاستگذاری تعاملی نوجوانانرگاه و کودکان ی

اخبا محرمانه بولتنهای در گذشته سالهای «در سرگفته: شکست، علت به که داشتیم کنکور داوطلبان از نفر دهها خودکشی از خانوادهری در تحقیر و کوب

بودند.»دادهانجامراکاراین

مساله این میدهد. نشان را افزایش این اخبار اخیرا حداقل و شهرستانهاست در خصوص به نوجوانان میان در خودکشی آمار افزایش از حاکی شنیدهها

مد زندگی که خواستههایی به رسیدن برای راهی آنها باشد. مناطق این در نوجوانان در کمتر اجتماعی و اقتصادی امکانات دلیل به شبکههایرشاید و ن

میکنند تبلیغ غیرمستقیم یا مستقیم صورت به را زندگی از نوعی اجتماعی شبکههای حال هر به نمیبینند. خودشان برای کرده، ایجاد ذهنشان در اجتماعی

خوبی به امکانات بعضی به ناعادالنه دسترسی و امکانات داشتن عدم این میکند، زندگی کوچکتر مناطق یا محرومتر مناطق در که نوجوانی برای بنابراین

به رسیدن مساله صورت کار این با نوجوان برساند. آسیب خود به و بگیرد ناگهانی تصمیم نوجوان شود باعث است ممکن مساله این و است مشهود

م آمار میکنم فکر میکند. پاک را خود دیگررخواستههای طرف از است. شده اشاره آن به نیز اخبار در و است بیشتر کوچک شهرهای در خودخواسته گهای

بیما شیوع تفربا نوجوانان، شدن خانهنشین و کرونا مسالهری این هستند. فشار تحت نیز نوجوانان و خانوادهها و رفته بین از خانوادگی مراودات و یحات

کنت عدم کهربیشتر منفی احساسات قبل از بیشتر روابط قطع و خانهنشینی و اقتصادی اجتماعی، مالی، مسائل و کرونا شرایط میدهد. نشان را هیجان ل

برای را آنها نوجوانان، در زندگی سطح مقایسه و زندگی سطح بین تفاوت نکنیم فراموش است. داده افزایش را میشود خود به آسیبرساندن به منجر

مجا فضای از استفاده اینکه یعنی میکند تشویق خود به رساندن اطالعاتزآسیب معرض در را نوجوانان نوجوانزی میشود باعث مساله این و داده قرار یاد

میرود باال منفی هیجانات نتیجه در میدهند انجام را کار این نوجوانان اما باشد، نداشته منطقی اساس مقایسهها این شاید کند. مقایسه بقیه با را خود

کنت را هیجانات این نمیتوانند چون مرو، میشود. راهحلها از یکی خودکشی کنند، امارل ندارد، یکدیگر با تفاوتی خیلی نوجوانان و کودکان خودخواسته گ

بار تفاوتهای نوجوانان بززخودکشی خودکشی با بزری دارد. قویترگساالن نقشههای بزرگساالن میکنند. عمل قویتر و میکشند خودکشی برای گساالنری

بیشت توجه جلب نوجوانان اما نکنند، توجه جلب خیلی میکنند وجودرسعی نوجوان پسران و دختران در خودکشی کلی آمار مقایسه در تفاوتی دارند. ی

است.دادهخردخترانازبیشترنوجوانپسراندرموفقخودکشیهایاماندارد،

جدیترآما تصمیمات پسران که میدهد نشان شده منتشر اخیرا که راههاییری یعنی میکنند، انتخاب خودکشی به رسیدن برای را پرخطر راههای و گرفته ی

یعنی نوجوانی اواسط و ابتدا در نوجوانان در خودکشی احتمال میرسند. خود هدف به به16تا13که رسیدگی اجتماعی منظر از است. بیشتر بسیار سالگی

پیشگی در میتواند اجتماعی عدالت توسعه و افزایش و افراد بین طبقاتی فاصله به رسیدگی اقتصادی، وجودرمشکالت با اما باشد. موثر معضل این از ی

سالمت و جسمی امنیت خاطر به کرد، پیدا گسترش کشور در کرونا که زمانی از ندارند. را نوجوانان و کودکان رفاه تامین توانایی مسووالن کشور مالی منابع

غیرحضو مدارس تمام کودکانردانشآموزان مدت این در و شد درزی و ماندند عقب درسهایشان از مناسب همراه گوشی و تبلت نداشتن دلیل به یادی
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بسیا روانی فشارهای تحت آن کودکانرراستای گزارش این نگارش لحظه تا مهرماه ابتدای از بین این در و گرفتند قرار مزی انتخابریادی را خودخواسته گ

و میرزایی حاجی محسن دیروز که است حالی در این بود:زکردند. گفته ندارند، گوشی و تبلت دانشآموز میلیون سه از بیش اینکه بیان با آموزشوپرورش یر

صورتی در هستند»، همراه تلفن گوشی و تبلت جمله از آموزشی نوین تجهیزات فاقد دانشآموزان بلکه نیست آموزشها از آنها ماندن دور معنای به «این

است.شدهمنجرآنهاخودخواستهگرمونوجوانانوکودکانبیندرافسردگیپررنگعواملازیکیبهتبلتنداشتنوفقرامروزکه

کودکانخودخواستهگهایرمعلل

مددکا انجمن رییس چلک سیدموسوی رابطه همین مردر افزایش خصوص در ایران اجتماعی موضوعاتیری از یکی گفت: نوجوانان و کودکان خودخواسته گ

مط همیشه کشور در پیگیرکه و بوده است.رح خودکشی اینها جمله از که هستند جرائم و اجتماعی آسیبهای حوزه به مربوط آمارهای داشته یکننده

دنیا در رسمی آمارهای م10براساس جزوردرصد خودکشی جهانی آمارهای برخی در همچنین است. خودکشی با م10گها مهم جهانرعامل در گومیر

آمار براساس میشود. قانونیمحسوب سالپزشکی مشک98در حدودومتوفیات خودکشی به دو2/6ک نسبتا جهانی آمار که بوده نفر هزار هر ازای به نفر

بین معموال باالی14تا12برابر رتبه در ما جهانی قبل سال دو آمار در همچنین است. نفر هزار هر ازای دقیقی153در ثبت سیستم دارای ما بسا چه بودیم.

ندا میکنند، فوت یا اقدام که افرادی چه خودکشی دلیلربرای به میگویند برخی نمیشود. ثبت دقیق صورت به آمار این چرا نیست مشخص هنوز البته یم.

دیگ مالحظات لحاظ به که عقیدهاند این بر برخی است؛ بهربیمه اقدام که است افرادی سن کاهش است مشهود بین این در که نکتهای چند هر است. ی

م سن کاهش افزایش کنار از راحتی به نباید همچنین نیست. ما کشور به مختص امر این البته میکنند، حاضررخودکشی حال در گذشت. خودخواسته گهای

است.مختلفیعواملدارایخودکشی

آمار براساس افزود: قانونیوی سالپزشکی کردند3/8حدود97در فوت و خودکشی به اقدام که افرادی سال18یرزدرصد در بودند. به98سال عدد این

سنین8/7 در خودکشی میکند. پیدا کاهش سال24تا18درصد در سال20یبارتق97سال در و بود آمار98درصد است.21این بوده سال29تا25درصد

میشد.14یبارتق شامل را تق39تا30درصد سالرسال در سال98یبا به نسبت درصد کرد.97یک پیدا سال60افزایش در باالتر و 4/8حدود97سال

سال در و بود براساس9/7یبارتق98درصد دارد. وجود خودکشی سنی گروههای تمام در که است این گزارش این در حائزاهمیت نکته است. بوده درصد

سالپزشکیقانونیگزارشهای سال5/6حدود97در در و بودند دانشآموز بنده7/6حدود98درصد عقیده به کرد: اظهار جامعهشناس این بودند. درصد

داده،رم دست از را جانش اخیرا که کودکی برای که اتفاقی دهیم. تقلیل عامل یک به را آن نمیتوانیم و هستند عاملی چند پدیده یک خودخواسته گهای

دقیقت تحلیل باید اتفاق این ابعاد تمام واکاوی برای است. جنس همین زمینهراز که عواملی و روان سالمت سوابق، سکونت، محل خانواده، خصوص در ی

مختلف جوامع در که است شمولی جهان پدیده و نیست جدیدی پدیده خودکشی که کنیم فراموش نباید البته باشیم. داشته کرده، فراهم را موضوع این بروز

مر به نسبت عمومی اذهان رسانهها در کودک این شدن شناخته دلیل به حال میدهد. چنینرخ بروز و ظهور چه اگر دادند. نشان بیشتر حساسیت آن گ

کنت ارتباطی، مهارت و اجتماعی سواد بردن باال در باید ما که دارد هم را پیام این سرمایهگذاررفتارهایی روان سالمت و خشم بیشترل باشیم؛ریهای داشته ی

نشوند.رفتارهانوعایندچارتامیکندکمکافرادبهموارداینشدهایم.غافلآنازهمگانیبارتقکهمواردی

همین گاهی اما نمیشناسند، را آنها مردم اغلب البته که اجتماعی اورژانس و مشاور صدای همانند اجتماعی منابع از موقع به استفاده همچنین افزود: وی

پیگی را آنها جدی صورت به افراد چهبسا دهد. نجات را انسانی جان میتواند روانرمنابع سالمت اصل در اجتماعی مراقبتهای بحث در نمیکنند. ی

خی و مدنی نهادهای و خانوادهها توجه مورد کودک روان سالمت وقتی کودک. پوشاک و مناسب تغذیه نه میگیرد، قرار نظر مد نمیگیردراجتماعی قرار ین

چنینی این برایراتفاقات و کند خوشبین را ما نباید ولی نیست، باالیی آمار جهان، به نسبت ما خودکشی آمار چه اگر نیست. هم انتظار از دور که میدهد خ

است.اشتباهسیاهآمارهایدربارهکردنصحبتنوعهریم،رندابارهایندردقیقیثبتسیستمچونیم.ربرنداقدمیآن

هم گذشته در خودکشی آمارهای افزود: استزوی نبوده بیتاثیر آن افزایش در هم کرونا پاندمی البته میشود. رسانهایتر اخبار این امروزه ولی بود، یاد

فقرلهچاسال:شعار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



است. کرده تشدید شدت به را آن هم کرونا ویروس که دارد پی در بحران از پس افسردگی و روانی اختالالت عوارضش از بخشی بحرانی، هر معموال که چرا

سیاستگذا به آن از بخشی وضعیت این از رهایی آموزشربرای هم دیگر بخش برمیگردد. خانوادهها نهادهای کرد کار و آموزش نظام به دیگر بخش و یها

تابآو بسیارمهارتهای است. تابآوری ما از مری تشدیدکننده فقر، که کنیم فراموش نباید نیستیم. بلد را آنری عامل تنها ولی است، خودخواسته گهای

نیست.

)۲۱:۱۱-۹۹/۱۰/۱۷(بحرانذرهبینیرز«رضا»خودکشی

که کنم...»7کودکی فکر آن به نکردم وقت چون ندارم «آرزویی گفت: و علیخانی احسان روبهروی نشست ماهعسل برنامه در پیش به2سال پیش روز

در فیوجی» «رضا خودکشی حاال داد. پایان ش18زندگیاش در را جامعه مجاوسالگی فضای در کاربران واکنش سیل و فروبرده عمیقی همچنانزک رسانهها و ی

ورجا علیخانی احسان مینویسند عدهای است؛ چندجانبه بازتابها دادند. نشان واکنش موضوع این به شدت به اجتماعی شبکههای کاربران است. ی

میکنند.سیاسییرموجسواوشمردهغنیمترافرصتهمتعدادیوگرفتهاندنشانهرافقربرخیاست،زدهدامنرضابحرانبهبرنامهاش

رضای معتقدند که را افرادی از دسته آن علی(ع)، امام جمعیت مانند مدنی نهادهای برخی میکرد. کار خیابان در زمانی کودکی در فیوجی از18رضا ساله

مجا فضای در متنی انتشار با جمعیت این دادهاند. قرار خطاب مورد را کرده خودکشی فقر فقرزشدت با و بوده جمعیت این حمایت مورد «رضا کرد: اعالم ی

جوان خودکشی اصلی دلیل مردمی نهاد این نمیکرد. نرم پنجه و بهعنوان18دسته نیز علیخانی احسان است.» دانسته خود گذشته با نیامدن کنار را ساله

تلوی برنامه در را کار کودک فیوجی، رضا که تصاویزکسی و مطلب انتشار با و ننشست ساکت کرد معرفی کشور مردم به خود درریونی خود اینستاگرام در ی

کرد.»حالیکسیبهنمیتوانرا«درد»کهاینجاست«دردنوشت:رضامورد

تلویرمج برنامه بازی کلمات با کرده سعی شاید میشود، محسوب نیز سیما تهیهکنندگان از حاال که ماهعسل طوزیونی و کند دیگرانری به که بنویسد ی

م از او نیست. مصلحت و صواب به آوردنشان زبان به که میداند چیزهایی اینباره در شود کهرالقا آنجا تا دانسته رضا بحران را آن و نوشته رضا مادر گ

آن باز2بهخاطر علیخانی دالیلی به و نپذیرفتند را خانوادهاش و رضا که جدیدی محله مهمتر همه از و او زودهنگام ازدواج البته بود؛ زده بهخودکشی دست بار

خوددا گفتنش از میبیند دلیلرمصلحت بزند، حرفی موردش در نمیخواهد که ناگفتههایی همراه اتفاقات این گفته علیخانی ماجراست. از بخشی هم کند ی

رضاست.خودکشی

تصاویرمج ماهعسل امیدوارری و خوشبخت برنامه آن از بعد کافی اندازه به رضا بگوید تا کرده صحبتهایش ضمیمه تئاتر سالن و فوتبال زمین در رضا از ی

رضای بفهماند مخاطبش به کرده سعی علیخانی است. و18بوده نشده حک مردم ذهن در جمله این آیا اما است. نبوده بیآرزو کار کودک آن دیگر ساله

جزئیاتربسیا و نداشته واکنشی فیوجی رضا خودکشی پرونده درباره قضایی و انتظامی مرجع هیچ هنوز البته نمیآورند؟ بهخاطر آن با را فیوجی آنها از ی

آخ و نخستین رضا متأسفانه که است درحالی این دارد؛ ادامه همچنان خبر این انتشار اجتماعی بازتابهای اما است، ابهام در ماجرا نیستراین نوجوانی ین

فقرلهچاسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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م چرا خودکشی اخبار میان در اما میدهد، پایان خود زندگی به رئیسرکه موسویچلک، سیدحسن روبهروست. اجتماعی گسترده بازتاب با فیوجی رضا گ

گفت در ایران اجتماعی مددکاران همشهوانجمن با مجارگو فضای در گسترده اجتماعی بازتابهای اصلی دالیل بهعنوان را عامل چند رابطهزی در رسانهها و ی

سازمان رسمی آمار طبق اینکه بیان با موسویچلک میدهد. قرار بررسی مورد خبر این سالپزشکیقانونیبا افراد98در خودکشی ایران18یرزمیزان در سال

سال به اینباره97نسبت در اخبار پایین. سنین در خودکشی بهویژه میکند؛ ایجاد حساسیت جامعهای هر در «خودکشی میگوید: بوده روبهرو کاهش با

کشو هر سرسامآوردر بازنشر و انتشار سرعت فاری و گستردهتر بسیار اجتماعی بازتابهای ابعاد فیوجی رضا مورد در اما میکند، پیدا پیشبینیهایری از غ

تلوی برنامه در کودکی در وی که است معروفی جمله همان ساخته معطوف ماجرا این به را افکارعمومی توجه که دالیلی از یکی است. شده یونیزمعمول

مجا فضای و رسانهها که است بامسمایی عنوان و تیتر بیآرزو» کار کودک یک «خودکشی ندارد.» آرزویی هیچ اینکه کرد؛ بهزعنوان و میپردازند آن به ی

اگر اما است، فاجعه سالی و سن و جامعه هر در خودکشی ایران، اجتماعی مددکاران انجمن رئیس گفته به میزنند. دامن خبر، این به تشنه مخاطبان عطش

بحرانها زمان بروزردر و ظهور بحرانها در خودکشی اخبار «بازنشر میزند: دامن بهخودکشی و میشود داده بازنشر معمول حد از بیش آن اخبار دهد، خ

محاصرهربیشت را مردم یکسو از کرونا بحران که زمانهای و دوره در تنگدستی. نتیجه و میدانند فقر از ناشی را خودکشی جامعه افراد بیشتر میکند. پیدا ی

است.»شدهبیشترخودکشیاخباربهنسبتحساسیتهاناخوش،اقتصاددیگرسویازوکرده

انبحرهبینذریرزضا»«رکشیدخوی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۴۹-۹۹/۱۰/۱۷(-همدانابدی!خوابدرساله10بچهپسرانگیزغمگرم

کشاند.ابدیخواببهراساله10بچهپسری،ربخااصولیغیرنصبگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مونرگزاربه گاز اینکه اعالم با گفتگویی در کمالی آرتین دکتر ؛ همدان استان خبرآنالین موی و خفگی موجب کربن بچهرکسید پسر در10گ ساله

تویس شهرستان کهنوش پسررروستای این افزود: است، شده بخا10کان غیراصولی نصب علت خودبه خواهر و مادر همراه به منرساله در دچارزی مسکونی ل

شدند.کربنمونواکسیدگازبامسمومیت

کرد:خاطرنشانهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

برند.میسربهمساعدیوضعیتدرحاضرحالدرکهشدندمسمومیتدچارنیزبچهپسراینخواهرومادر

دادند.دستازراخودجانگرفتگیگازاثربرامسالماهه9دراستاناینشهروندپنجقانونی،پزشکیاعالمبنابر

نصب در را ایمنی نکات فعالیت محل و خانه درون فضای نگهداشتن گرم برای گرمایشی وسایل از استفاده هنگام است، کرده درخواست مردم از کل اداره این

کنند.رعایتگرمایشیوسایلیرگیربکاو

دست از را خود جان کربن منواکسید گاز با مسمومیت اثر بر اسدآباد شهرستان در میانسال مردی و نهاوندی برادر دو نیز گذشته هفته در است، ذکر به الزم

دادند.

رودآورآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۵۲-۹۹/۱۰/۱۷(اردبیلاستاندرخشونترشدخطرزنگ

مساف است، کرده گلی کفش ته با را آپارتمان پلههای که همسایهای رانندگی، کوچک تصادف یک ایرنا- وراردبیل- خانوادگی مگوهای بگو شده، اتوبوس سوار نوبت رعایت بدون که ی
میشوند.تبدیلخونینحتیوشدیدنزاعیبهمواقعازیربسیادرولیهستندافتادهپاپیشاتفاقهاییظاهردرهمهدیگر؛سادهمشابهاتفافاتخیلی

س تغییر ایرنا، گزارش نسبتاربه خشونت و نزاغ صحنههای روزها این جامعه کرونایی و اقتصادی شرایط در بویژه فشارها و استرس افزایش زندگی، سبک یع

دارد.تلخواقعیتاینازحکایتنیزقضاییمحاکمدرپروندههامیگذارد،نمایشبهمادیدگانبرابردرگذشتهبهنسبترایادیز
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کرده، نگران را خانوادهها روزها این آنچه اما مییابد بروز محیط در مختلف شکلهای به همواره که است دهنده آزار و تلخ پدیدهای توجهخشونت قابل رشد

است، جامعه گوناگون طبقههای و اقشار بین در کروناییآن شرایط در روزها خشونتآمیزاین رفتارهای شاهد بیشتر جامعه بر نمونههایحاکم که هستیم

کرد.مشاهدهیرشهدیگراماکنواتوبوستاکسی،نانوایی،صفمعابر،درمیتوانراآن

قانونی، پزشکی سازمان بررسیهای هربراساس ازای کشور،۱۰۰به جمعیت نفر مراکز۶۹۲هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر میکنند،پزشکی مراجعه

آما سازمانرمحاسبات قانونیی باپزشکی اردبیل استانهای که میدهد نشان با۹۶۹کشور شرقی آذربایجان با۹۰۶، البرز با۸۸۲، زنجان مراجعه۸۷۹و

داشتهاند.)رنفهزار۱۰۰هر(جمعیتحسببررانزاعمصدومانآمارینربیشت

اردبیلاستاندرخشونتونزاعافزایشیروند

بیشت آمار، اساس دربر و نزاع به مربوط اردبیل استان در جرم وقوع فراونی هرسالیرگیرین اجتماعی رفتارهای در ناپسند عامل یک عنوان به خشونت است،

میکشاند.یردادگستبهاردبیلاستاندررانفرهزار۸۰میانگینطوربه

و کسب فضاهای تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد این

میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاههامعابر،کار،

مدی فرخی علیرضا قانونیکلردکتر بیشتپزشکی اینکه بیان با اردبیل بهراستان ارجاعی پروندههای قانونیین میباشد،پزشکی نزاع با ارتباط افزایشدر ۱۵از

میدهد.خبرپارسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههفتدراستانایندرنزاعدرصدی

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعادعایازناشیصدماتدلیلبهنفر۱۱۵وهزار۱۰امسالماههفتدروی،گفتهبه

بود.مورد۷۴۷وهزارهشتپارسالمشابهمدتدرمیزاناینکرد:اضافهفرخی

هستند.نزنفر۵۲۱وهزار۲ومردنفر۵۹۴وهزارهفتنزاعمراجعهکنندگانمجموعازگفت:وی

سیمزا مدیرمحمد استانداری اجتماعی امور مکتبرکل و تمدن شان در وجه هیچ به ما جامعه در موجود اجتماعی آسیبهای میزان گفت: هم اردبیل ی

شود.انجامآسیبهااینبامقابلهراستایدرجدیعلمیاقداماتاستنیازونیستمااسالمیوایرانی

برسد، صفر به اجتماعی آسیبهای آن، در که ندارد وجود جامعهای هیچ جامعهشناسی، نظر از کرد: اظهار دراماوی موجود اجتماعی آسیبهای میزان

نیست.اسالمیوایرانیتمدنومکتبشاندرماجامعه

طالقرسیمزا و خشونت میزان افزود: کنتی اول وهله در را اجتماعی آسیبهای باید و نیست قبول قابل وجه هیچ به جامعه تمامیردر بعد مرحله در و ل

دهیم.انجامآنکاهشبرایراخودتالش

خشونترشددرگذاررتاثیعوامل

س گذر زندگی، سبک تغییر که میشود جامعه افراد بین در خشونت بروز باعث مختلفی عوامل معتقدند ناکامیرکارشناسان نوین، زندگی به سنتی زندگی از یع

آنهاست.جملهازمختلفحوزههایوفردیبینروابطخانوادگی،شغلی،اقتصادی،جملهازمختلفحوزههایدر

اردبیل استان جمله از جامعه در خشونت بروز دیگر عوامل از کارشناسان عقیده تابآوبه مهارترموضوع دارای مردم آن در که جامعهای است، اجتماعی ی

ارتباطات در کهقوی جامعهای است، موثر خشونت آمدن پایین در هم اجتماعی نشاط طرفی از آمد، خواهد پایین خشونت میزان که است طبیعی باشند،

بود.خواهدخشونتوپرخاشگرانهرفتارهایشاهدباشد،نشدهنهادینهاجتماعینشاطآندر

بشی بسیارحسین در ما جامعه در گفت: ایرنا به باره این در شناس جامعه گیوی کنشری موارد راافرادی مسئله حل تکنیکهای که است شکلی به

تم با که حوصله و تحمل و صبر از و بیبهرهاند،رنیاموختهاند میشود آموخته اجتماعی گفتگوهای و ساختاین خشونت نتیجه رفتارردر و طرف یک از ی

شود.میخشونتبازتولیدوتولیدباعثدیگرطرفازافرادیزیرغ
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سنتی جوامع در است: معتقد شناس جامعه ازاین یکی زندگی سبک تغییر اردبیل جمله تاثیاز است،رشاخص خشونت پدیده ایجاد در مسئلهگذار این بر

اقتصادی، مشکالت دیگر و تورم افزایش خانوارهامیزان بین در خشونت میزان بر موارد این همه کنید، اضافه را کرونا بحران در اجتماعی ارتباطات شدن کم

است.بخشیدهشدت

علیهربشی خشونت افزایش درباره بری خشونت گفت: هم مردساالزنان زندگی سبک در طوالنی سابقه مردساالرزنان میزان اردبیل استان در دارد، ازری ی

اقتدا لذا است، برخوردار باالیی افزایشرشدت با مستقیم رابطه اخیرا ماههای در زنان علیه خشونت افزایش ولی دارد همراه به خشونت خود با مردها گرایی

اقتصادی اختالفاتمشکالت نتیجه در هستند خانه در بیشتر مردها و شده کمتر اجتماعی ارتباطات و یافته کاهش خانوارها درآمد یعنی دارد. کرونا بحران و

میشود.تبدیلخشونتبهوکردهسرباز

استفرهنگیبسترهایتقویتنیازمندجامعهدرخشونتکاهش

است، اجتماعی فرهنگ بر مبتنی راهکار ارائه و تحلیل علل، شناسایی نیازمند نیز آن با مقابله و اجتماعی پدیدهای صداوخشونت جمله از فرهنگی نهادهای

و اخالق به پایبندی و اجتماعی ارتباطات ،آموزش فرهنگی برنامههای ارایه با میتوانند جمعی رسانههای و اسالمی تبلیغات اسالمی، ارشاد و فرهنگ سیما،

است.مشهودهمچنانزمینهایندریرسهلانگاوکوتاهیکهمیرسدنظربهاماباشندداشتهخشونتکاهشدرمهمینقشآنارزشهای

محوکارشناس و اساسی مهم، نقش خشونت کاهش و تولید در دولتی ساختارهای و دولت است: معتقد اجتماعی نابسامانیهایرامور دولت اگر دارد، ی

مییابد.کاهشخشونتهادرصد۵۰ازبیشبخشدسامانولرکنترااجتماعیوفرهنگیاقتصادی،

مجاربشی شبکههای و رسانهها گفت: اگرزی دهند، نشان مسئوالن و مردم به را زا خشونت بسترهای کارشناسی تفسیرهای و تحلیل با میتوانند هم ی

مسائل این به میکنند،آخانوارها فکر مسئله و مشکل حل به سازنده تعامل با و نمیکشند هوار و داد هم سر باشند سازندهگاه نقدهای با توانند می رسانهها

دهند.انجامدرستیبهراخودمسئولیتتاکنندگاهآرامسئولین

م انقالب و عمومی دادستان طباطبایی عبداله میتواندرسید فرهنگی بسترهای تقویت جامعه، از خشونت کاهش برای گفت: باره این در هم اردبیل استان کز

کند.ایفابسزایینقش

ساختن برای افزود: همکازوی با مسئله این و کرد آغاز مدارس از باید اجتماعی خشونت کاهش و قوی فرهنگی روحانیونریربنای از استفاده و علمیه حوزه ی

است.پذیرامکانتربیتیبحثهایدر

فرهنگسا بحث در طباطبائی، اعتقاد جلزبه و نظرگیوی کاغذ روی بر جامعه در اجتماعی آسیبهای از هستیمری دانشمند و فرهنگییهپرداز زمینههای در ولی

یم.رداضعیفیعملکردعملیاتیو

فرهنگسا زمینه در افزود: تئوزطباطبایی نسبت به پرداری تمهیداتزی باید جامعه از خشونت کاهش راستای در و کردهایم لطفی کم بسیار سخنرانی و ی

شود.تقویتفرهنگیبسترهایوتدبیراساسی

فرهنگسا کرد: بیان و دانست مؤثر را اجتماعی و خانوادگی خشونت مشکالت حل در اجتماعی اورژانسهای نقش جلزوی و بارگیوی باید خشونت از ی

بز در تا شود نهادینه خانوادهها توسط کودکی دوران همان از تربیتی مسائل در دقت و نظر ناهنجارتجدید بروز شاهد زمینه این در خودرگسالی فرزندان در ی

نباشند.جامعهدرو

م انقالب و عمومی درردادستان حاضر حال در خشونت متأسفانه گفت: و دانست جرایم کاهش در کلیدی نقشی عنوان به را خانواده نقش اردبیل استان کز

است.فرزندانسویازهمووالدینسویازهمیربیشتدقتوتوجهنیازمندمعضلاینرفعوشدهنهادینهخانوادهها

برنامههای جرایم این کاهش راستای در باید لذا یافته افزایش استان در سنگین جراحات و قتل به منجر نزاعهای اینکه به توجه با کرد: اظهار طباطبایی

شود.نهادینهجامعهدروتدویناستاناجراییدستگاههایافزاییهمباعملیاتیواجرایی
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ناهنجا سایر و خشونت کاهش در حبس انواع و مجازات اینکه بیان با ساروی فرهنگ افزود: ندارد، چندانی تأثیر بهتزیها گری خشونتزین کاهش برای ینه

داد.نخواهدمطلوبینتیجهمدتبلنددرولیشودحلمعضلیمقطعیصورتبهشایدمجازاتوکیفرباواستجامعهدریهارناهنجاو

شه ساختار اردبیل شهردادستان ساختار و المان کرد: اظهار و دانست جامعه در خشونت کننده تشدید عوامل از یکی را معماری جهت به نامناسبری ی

باشد.اجتماعدرکالمیخشونتبروزبرایعاملیمیتواند

به مراجعه متمایل بیشتر خود اختالفات در اردبیل استان مردم کرد: عنوان و دانست مهم اختالفات حل در را قضائیه قوه به استان مردم اعتماد طباطبایی

ور کینه و شخصی انتقام علت همین به و هستند قضاء دستگاه و وزقانون حق اخذ و قانون به مراجعه گفت میتوان و است مشهود کمتر استان این در ی

است.باالاستانایندرقانونازحقوق

دانشگاه و حوزه استاد ستوده مهدی جهانیباحجتاالسالم بهداشت سازمان اینکه بسیاربیان قالبریشه در را رفتارها از معنویزی و اجتماعی یستی،

در جهانی سواد کرد: بیان حوزهرتعشاخص۶میداند، این در که است یارانهای و مالی رسانهای، تربیتی، ارتباطی، عاطفی، سواد آن جمله از که میشود یف

باشد.اصلیینرنقشآفمیتوانداخالقمدارومتعهدانسان

در را راهکارها و راهبردها به توجه جلروی و خشونت است،رگیویشهیابی مهربانی و رحمت پیامبر ما پیامبر که آنجایی از گفت: و شد یادآور پدیده این از ی

گیرد.قرارتوجهموردمختلفمسایلعقالنیقبحوحسناستیرضرواخالقیاتبحثدرومیکنددعوتهمگراییووحدتبهراانسانها

پرخاشگ و خشونت اسالم مکتب در کرد: بیان سمتیرستوده به باید را انسانها نگرش زندگی مهارتهای و پیام انتقال در روی همین از و شده مذمت ی

شوند.مهارولرکنتآندردخیلعواملوخشونتیربناییزصوربهمتقابلاحترامویمرتکضمنتادهیمکترح

کا داد: ادامه نوجوانانروی و کودکان به جایگاه سه این در است بهتر که حالی در شده خاص عناوین به محدود مکانها سایر و مسجد خانه، مدرسه، کرد

شود.دادهآموزشاسالمیاخالقینرشایستهتوفضیلتهاخود

وراو نمیدهد قرار شهر پائین محله در را فرزندش تحصیل و زندگی محل مسئولی هیچ گفت: و کرد اعالم طبقاتی فاصله و تبعیض را خشونت اصلی یشه

است.انکارناپذیرجامعهدرخشونتباشد،داشتهوجودطبقاتیفاصلهکهزمانیتا

خشونتبامقابلهومهاردرحمایتیوفرهنگینهادهایاقدامات

کردهاند.ویژهفعالیتهایویزیربرنامهبهاقداماردبیلاستاندرخشونتافزایشیروندبامقابلهدرفرهنگیوحمایتینهادهایحالایندر

استاندارمدی اموراجتماعی یکسرکل با نمیتوان وجه هیچ به گوید: می اردبیل ازری اجتماعی آسیبهای با اجتماعی و فرهنگی ظاهرا و روتین برنامههای ی

شود.استفادهنیزظرفیتهاتمامازنو،روشهایاتخاذضمنتااستنیازوکردمقابلهخشونتونزاعجمله

سیمزا کنترمحمد چهارجانبه تفاهمنامه تنظیم به ظرفیتها،ری تمام از استفاده راستای در گفت: و کرد اشاره اردبیل استان در اجتماعی آسیبهای کاهش و ل

دهیم.قراریکدیگرکناردرنامهتفاهمیکتنظیمبارامیکنندفعالیتاجتماعیآسیبهایمقابلدرکهمجموعههاییتمامکردهایمسعی

اجتماعی معاونت و ناجا اجتماعی معاونت پاسداران، سپاه اجتماعی فرهنگی،معاونت و اجتماعی امور کل اداره مابین جانبه چهار نامه تفاهم کرد: عنوان وی

داشت.خواهداستانبرایفراوانیکاتربنامهتفاهماینقطعاوشدهامضااستانیردادگستجرموقوعازیرپیشگیو

مساجد، کانونهای ، بسیج ظرفیت از استفاده علمی، ظرفیتهای تمام از استفاده برای نامه تفاهم این گفت: نامه تفاهم این اهمیت توضیح در او

تسهیلگ دفاتر نهاد، مردم کنترسازمانهای جهت در تنظیمری اخالقی مفاسد اعتیاد، خودکشی، طالق، خشونت، جمله از اجتماعی آسیبهای کاهش و ل

است.شده

اهمیتی خشونت از اجتماع فرهنگ زدودن ابزارهای و کنشگران عنوان به آموزشی نهادهای و ها رسانه همچنین مرجع، های گروه نقش کرد: اضافه سیمزای

گیرد.قرارمسئوالنبیشترتوجهموردبایدکهداردفراوان
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ستا بهربهزاد کل مدیر دیدهزی آسیب زنان از حمایت و خانگی خشونتهای با مقابله بحث در خدمات ارائه هدف با گفت: باره این در اردبیل استان ۲یستی

است.فعالیتحالدروشدهیزانداراهاردبیلاستاندرامن»«خانهکزرم

نبود دلیل به جهان سراسر در بیان با بسیاآوی جامعه در حساسیت ایجاد عدم و صحیح ورگاهی اجتماعی روانی، مختلف خشونتهای مورد زنان از ی

بهاقتصادی کرد: اظهار گیرند تزقرارمی اصلی عنوان به راستا همین در نیز اردبیل استان پیشگیریستی و مداخله جهت در اجرایی دستگاه آسیبهایرین از ی

میکند.اجرارااساسیومهمبرنامهووظایفاجتماعی

طرستا اجرای مری راستا همین در افزود: و کرد عنوان جامعه در اجتماعی آسیبهای کاهش جهت در مهمی گام را خانگی خشونتهای در مداخله کزرح

هرفو مشاهده صورت در که دارد قرار شهروندان خدمت در روز شبانه طول در و رایگان صورت به اردبیل استان اجتماعی اورژانس و خشونتریتها گونه

دهند.اطالعوگرفتهحاصلتماس۱۲۳سامانهبامیتوانندخانگی

به سازمان کل مددکازمدیر و روانشناسی سیار تیمهای کرد: بیان اردبیل استان حضورریستی با درخواست صورت در و دائمی صورت به نیز اردبیل استان ی

بپردازند.الزممشاورههایوخدماتارائهبهمیتوانندافرادزندگیمحلدر

بهرستا حمایت از خشونتهایزی آسیب معرض در و دیده آسیب زنان از حمایت راستای در گفت: و داد خبر اجتماعی آسیبهای معرض در زنان از یستی

مشا با اجتماعی و ارخانگی اکنونرکت هم خصوصی و دولتی خانوادههایرم۲گانهای به آموزشی و روانی مشاورههای ارائه هدف با امن» «خانه عنوان با کز

است.فعالیتحالدروشدهیزانداراهدیدهآسیب

به کل پیشگیزمدیر جهت در اینکه به اشاره با اردبیل استان اکنونریستی هم اجتماعی خشونتهای بروز از استان۳۵ی در اجتماعی سالمت و خدمات پایگاه

شماره با یا و استفاده مشاورهای خدمات از پایگاهها این به مراجعه با میتوانند هموطنان گفت: میکنند، فعالیت خود۱۴۸۰اردبیل مشکالت و گرفته تماس

کنند.حرمطرا

داد: ادامه مددکارم۹۰وی خدمات و الزم آموزشهای اردبیل استان در نیز روانشناختی مشاوره قراررکز شهروندان تمام اختیار در رایگان صورت به را ی

میدهند.

به سوی از گرفته صورت اقدامات و فعالیتها به مزوی گفت: و کرد اشاره خانگی های خشونت تحت زنان قبال در استان خانهکزریستی نام به تخصصی

سال از نگهدا۱۳۷۸امن خانگیرویژه های خشونت تحت زنان وساماندهی موقت بهزی نظر اندازیر راه استان فعالیتزیستی به سالها این طی ودر گردید ی

است.پرداخته

ماو این ازرافزود: بیش مزنفر۲۰۰۰کز این و نموده وساماندهی پذیرش را خانگی های خشونت تحت زنانکزرن موقت اسکان جهت است امنی خانه

گردند.میمندبهرهرایگانصورتبهاجتماعیوخانوادگیفردی،تخصصیخدماتوامکاناتازمکانایندراقامتطیدرکهدیدهخشونت

زنانیرستا علیه خشونت گونه هر مشاهده محض به میتوانند استان شهروندان آزاافزود: همسر رایگانرو تلفن خط با به۱۲۳ی خط این گیرند. تماس

میباشد.استانسطحدرگیرندگانتماستمامیپاسخگوییزروشبانهصورت

ط از بالفاصله موضوع ، وی گفته باربه تخصصی تیم این گردد. می گزارش مربوطه شهرستان اجتماعی اورژانس سیار خدمات تیم به خط کارشناسان یق

آورند.میعملبهراالزمهاییرپیگیزنانسالمتوروانیامنیتتامینزمانتاونمودهمداخلهشدهگزارشموارددرای،حرفهیررازدااصلرعایت

ضرو و داده قرار تهدید مورد را جامعه سالمت اجتماعی آسیب یک بعنوان امروز آن اجتماعی چه و فردی نوع از چه خشونت موضوع حال هر کهربه است ی

گیرد.صورتمسئولنهادهایسویازفرهنگیوعلمییافتههایبرتکیهباآنمهارولرکنتبرایاساسیاقدام

شاددلیعقوبگزارش:
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خبرساواالنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۰۳-۹۹/۱۰/۱۷(مازندراندرپیادهعابرانگرمگیرچشمکاهشکرد؛اعالممازندرانقانونیپزشکی

...مازندرانقانونیپزشکیکلمدیرعباسیعلیداشت.دکترکاهشدرصد23ماهآذرپایانتاامسالابتدایازمازندرانرانندگیحوادثدرپیادهعابرانگر:م3تیتر

ماهر:م3تیتر آذر پایان تا امسال ابتدای از مازندران رانندگی حوادث در پیاده عابران کل23گ مدیر عباسی علی داشت.دکتر کاهش پزشکیدرصد

راقانونی آذرماه پایان تا امسال ابتدای از مازندران رانندگی حوادث تلفات آمار گفت:454مازندران و کرد اعالم حوادث135نفر در مدت این در پیاده عابر

داشت.کاهشدرصد23پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجانرانندگی

بودند.نزبقیماومردنفر103پیاده،عابرفوتیتعداداینازافزود:او

باالت خصوص در عباسی باردکتر، بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار با19ین آمل سا17، بارو بیشت16ی فوترنفر عابران تعداد ین

اند.دادهاختصاصخودبهمدتایندرراشده

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانتعدادینرکمتفوتییکبامیاندرودافزود:شهرستاناو

کل قانونیمدیر باپزشکی ماه مرداد گفت: (20مازندران و17فوتی باز3مرد آبان و بیشتز3مردو16(19ن) بارن) ماه فروردین و (7ین یک6فوتی و مرد

است./عبارتشدهگزارشرانندگیحوادثدلیلبهپیادهعابرانهایفوتیآندرکههستندماههاییینرکمتموردن)ز

)۰۹:۲۷-۹۹/۱۰/۱۸(مازندرانی-رسالجاماههنهدرپیادهعابراننفراز135گرممازندران:استانقانونیپزشکیکلمدیر

آرگزارخب کلری مدیر قانونییا- امسالپزشکی ماه نه در گفت: بقی103(135استان ما و رقمزمرد این که شدند کشته رانندگی حوادث در پیاده عابر نفر ن)

داشت.کاهشدرصد23قبلسالمشابهمدتبامقایسهدر

.کرداعالمنفر454راامسالماهنهدررانندگیحوادثتلفاتآمارمجموععباسیعلیدکتری،ردرسایادفترمازندرانرخبرنگارآگزارشبه

باالت خصوص در بارعباسی بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار با19ین آمل سا17، بارو بیشت16ی شدهرنفر فوت عابران تعداد ین

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانتعدادینرکمتفوتییکبامیاندرودشهرستاناند.دادهاختصاصخودبهامسالماهنهدررا

است.شدهگزارشفوتیآندرکههستندهاییماهینرکمتفوتیمورد7باماهفروردینوینربیشت19باآبانوفوتی20باماهمردادگزارشایناساسبر
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)۱۱:۳۳-۹۹/۱۰/۱۹(مازندرانپزشکیعلومدانشگاهسکوتومازندرانیباردارمادردوفوت

م دو در مازندرانی باردار مادر دو پیگیرپرونده وجود با دانشگاه درمان مسؤوالن که است شده باز حالی در دولتی و خصوصی دررکز پاسخگویی به حاضر فارس خبرنگار متعدد یهای
نشدهاند.ارتباطاین

اطالعاترگزارخب اجتماعی|براساس سرویس ـ مازندران فارس قانونیی م40طیپزشکی دو در باردار مادر دو اخیر فوترروز مازندران خصوصی و دولتی کز

کردند.

داد.خبرخصوصیودولتیکزرمدودرمازندرانیباردارمادردوفوتازفارسخبرنگاریرپیگیدرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیعباسیعلی

باردار مادر به مربوط اول سا18پرونده خمینی امام بیمارستان در شده منتشر اطالعات اساس بر که بود مادررساله به مربوط دوم پرونده و است کرده فوت ی

است.شدهارسالقانونیپزشکیبهبیمارستانشدهتهیهمستنداتوکردهفوتمازندرانیامیربیمارستاندروخصوصیبخشدرکهاستیرباردا

غفا سارمحمدمهدی خمینی امام بیمارستان رئیس پیگیری به پاسخ در باردارری مادر فوت علت درباره فارس خبرنگار برای18ی مستندات کرد: اظهار ساله،

است.شدهارسالمازندراناستانقانونیپزشکیبهبیشتربررسی

سا خمینی امام بیمارستان بعدیررئیس مراجعه در باردار مادر این است،گفت: شده ترخیص بیمارستان از مناسب حال با زایمان از پس بیمار اینکه اعالم با ی

بود.شدهپذیرششهرستانیمراکزازیکیدریرساخمینیامامبیمارستاندرحضورازپیش

بود.کردهفوتیرساخمینیامامبیمارستانبهرسیدنازپیشباردارمادراینشدهانجامبررسیویمردااختیاردرکهمستنداتیبراساسکرد:اضافهوی

باشیم.مجموعهایننظراعالمبایداستقانونیپزشکیبرعهدهباردارمادراینپروندهبیشتربررسیکرد:نشانخاطریرغفا

یم.رمیگذاقانونیپزشکیبرعهدهراارتباطایندرنظراعالمگفت:است،بودهکرونابهمبتالاحتماالبیمارایناینکهاعالمباوی

هستیمقانونیپزشکینظراعالممنتظر

کنیم.اعالمنمیتوانیمبیماراینفوتبرایخاصیعلتهنوزکرد:اظهارباردار،مادراینفوتعلتی،دربارهرسامازندرانیامیربیمارستانرئیساصفهانیزاده

کند.نظراعالمرسمیصورتبهایندرقانونیپزشکیبایدکرد:اضافهوی

سا مازندرانی امیر بیمارستان اعالمررئیس دارد مشخصی وظایف که قانونی مرجع باید باره این در و بزنم حرف نمیتوانم مستندات بدون بنده داد: ادامه ی،

یم.ربپذیبایدباشدداشتههمتبعاتیاگروکندنظر

دهم.انجامنمیتوانمارتباطایندریرنظاظهارهیچداد:پاسخاست،شدهحاصلنتایجچهاولیهبررسیدرکهسوالاینبهپاسخدروی

هستند.معالجپزشکاختیاردرهمپرسنلومعالجپزشکدستوراتاساسبرمیشود،انجامماکزرمدرکهدستوراتیهمهاینکهاعالمبااصفهانیزاده

نوزاددوفوتپروندشدنگشوده

تا به که نوزاد یک فوت علت درباره خازوی زایمان زنان بخش از اینرگی پرونده گفت: است، کرده فوت اما کرده تایید را نوزاد سالمت معالج پزشک و شده ج

است.شدهارسالقانونیپزشکیدرهمفوتی

سا مازندرانی امیر بیمارستان وررئیس دیگر و کرده دفن مکونیم یکی که داشتیم شده فوت نوزاد دو کرد: اضافه وزی یک ارتباط300ن این در که است داشته

کند.نظراعالمبایدقانونیپزشکیهم

بیمار که سوال این به پاسخ و6در شده تایید بیمار این کرونا تست اولیه بررسی در است،گفت: کرده فوت بیمارستان به ارجاع از پس و زایمان از بعد روز

هستیم.مازندرانقانونیپزشکینظراعالممنتظرفوتعلتبیشتربررسیبرایامااستموجودآنمستندات

است.کردهیرپیگیشدهفوتنوزادپدرمحمدیجراییقرطازراموضوعفارسخبرنگار
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کردیم.شکایتبیمارستانکوتاهیوفوتعلتشدنمشخصبرایافزود:دارد،بخشدومایرپیگیاینکهاعالمبامحمدی

ط از را موضوع این هم ما و است نشده حاضر ما نوزاد بالین بر بیمارستان آنکال پزشک فوتش تا نوزاد آمدن دنیا به زمان از کرد: اضافه بهروی تا قانونی یق

میکنیم.یرپیگیمشخصنتیجهآمدندست

مازندرانپزشکیعلومدانشگاهسکوت

گفت برای ما بهوتالش دهد انجام زمینه این در دانشگاه است قرار که اقداماتی و نظارتها وضعیت درباره مازندران پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون با گو

وضعیت درباره روشنی پاسخ پزشکی علوم دانشگاه متولیان و مسؤوالن که است انتظار نرسیده؛ نتیجه به دانشگاه درمان معاون اسدی پاسخگوی عدم دلیل

دهند.پاسخرسانههابهقصوراثباتصورتدربرخوردنحوهوفوتعلتتعیینونظارتها

نوزدان و باردار مادران قبال در درمانی مراکز رفتار و عملکرد بر نظارت وضعیت دهد، پاسخ باید آن به مازندران پزشکی علوم دانشگاه است انتظار که آنچه

است.شدهمتولدتازه

است؟دادهانجامدرمانیمراکزوپزشکانازبرخیقصورقبالدردانشگاهکهاقداماتیوباردارمادرانفوتبهمربوطبازشدهپروندههایوضعیت

دارد.انجامدستدرکهاقداماتیوکروناشیوعایامدرباردارمادرانقبالدرمازندرانپزشکیعلومدانشگاهحساسیتهایمیزان

/ج86004پیام/انتهای

)۰۹:۲۷-۹۹/۱۰/۱۸(مازندراناستانقانونیپزشکیکلمدیربامجلسنمایندهدیدارداد:گزارشیریادرسارخبرنگارآ

کرد.گفتگوودیداراستانقانونیپزشکیکلمدیربااسالمیشورایمجلسدرمیاندرودویرسامردمنمایندهیا-رآیرگزارخب

خبرنگارآ گزارش درساربه شریادفترمازندران از گزارشی مقدم خیر ضمن عباسی دکتر دیدار این در وری، مختلف بخشهای در کل اداره این عملکرد و فعالیتها ح

تابعه ادارات رو پیش های چالش و قانونیمشکالت قراردادیپزشکی نیروهای وضعیت تبدیل و اقدام دست در پروژها تکمیل برای بودجه اختصاص ، استان

کردند.بیانمطالبی

سا مردم نماینده کارنامی، بابایی دکتر دکتر ادامه کاردر مجموعه زحمات از تشکر ضمن اسالمی شورای مجلس در میاندرود و قانونیکنانری استانپزشکی

در فعالیت افزود: هستند خود مراجعین به مطلوب خدمات ارایه حال در انسانی نیروی حداقل با قانونیکه شرایطپزشکی سختی ، مراجعین نوع به توجه با

دارد.وجودمازندراناستانقانونیپزشکیکنانرکادرمهماینکهداردیرگرایثاوخاصروحیهوعالقهوعشقبهنیازیرکامحیط

و مردم به را آرامش حس کرونا و اقتصادی شرایط این در تا است این بر ما تالش تمام گفت: اسالمی شورای مجلس مجلس اجتماعی کمیسیون سخنگوی

گردانیم.زباجامعه

کا فراکسیون وقفهرگررئیس بی خدمات ارایه از تشکر ضمن مجلس قانونیی هپزشکی افزود: کرونا ایام تکردر و مندی رضایت به منجر که یمرکمکی

انمازندرشکیپزعلومدانشگاهسکوتوانیمازندرداربارمادردوفوتس:فار|خبرخبرادامهادامه
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کند.پیداارتقاءسازمانایندردهیخدماتتاکردهیرپیگیمجلسیقرطازراباشدقانونیپزشکیمراجعین

خصوص در و دانست مهم را قضایی های پرونده در را قانونی پزشکان کارشناسی نظرات اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون رئیسه هیات عضو

مط کلرمشکالت مدیر توسط شده قانونیح پیگیپزشکی ، طراستان از موارد این کشوری مقامات مساعدریق قول مجلس، نمایندگان سایر با رایزنی سایر و ی

داد.

پوستیرزجناییماجراییکبهنگاهیی؛رایزدشهدخترناموفقخودکشیبهانهبهمازندراندرخودکشیآمارینرجدیدتبهنگاهی
)۰۶:۳۳-۹۹/۱۰/۱۸(عشق؟ازشدنتهییارویایکرفتنبادبر/مازندرانسبز

اخبا همواره گوناگون دالیل به مازندران بیشردر خبرها این اجتماعی شبکههای ظهور با اخیر سالهای در و میرسید گوش به استان کنار و گوشه در ناموفق یا موفق خودکشیهای از ی
گرفت.قرارمردمدسترسدرگذشتهاز

م عنوان به آن از که خودکشی جامعه: دهد.رعبارت-گروه پایان خود زندگی به تا میگیرد تصمیم دلیلی هر به بنا فرد یعنی میشود، یاد هم خودخواسته گ

است.گرفتهراایرانجملهازجهان،کشورهایتمامیبانرگواستشایعیپدیدهامروزدنیایدرمسئلهاین

خودکشی بهانه به عبارت، میکند. نرم پنجه و دست اجتماعی آسیب این با همواره کشور مناطق دیگر مانند و نیست مستثنا قاعده این از نیز مازندران استان

مازندران.سبزپوستهیرزناخوشایندپدیدهاینبهداشتهنگاهیشدهوایرالاجتماعیشبکههایدرگیزتابهآنویدئوکهیرایزدشهدخترناموفق

آما دررطبق کرد، پیدا دست آن به عبارت که جا8ی سال نخست تعداد131یرماهه این از دادند. دست از خودکشی اثر بر را خود جان مازندران در 80نفر

و مرد دزنفر51نفر برای اما بودند. دارن نگاهی مسئله بهتر طیرک اجتماعی آسیب این فرایند به نسبت5یم مازندران وضعیت ببینیم تا کشور در اخیر دهه

است.ترتیبچهبهکشورکلبه

آما سالنامه در موجود آمار مربررسی سالری از که میدهد نشان ایران آمار آن1369تا1348کز میانگین و بوده کم بسیار ایران در ثبتشده خودکشی شمار

سال از اما نمیرسید. هم جمعیت هزارم صد یک/ به حتی سال، یک طول شگفتانگی1374تا1370در طرز به ایران در خودکشی بینزتعداد رفت. باال ی

یافت.افزایشخودکشیمیزانیرچشمگیطوربه1379سالازبعدمجدداولیشدکاستهآنافزایشاز1379تا1375سالهای

دهه انتهای دهه80در به ورود با اما یافت کاهش کشور در ناخوشایند پدیده این آمار از را90کمی جانشان خودکشی با که افرادی تعداد رشد شاهد دوباره

بودیم.میدهنددستاز

اخبا همواره گوناگون دالیل به نیز مازندران ظهورردر با اخیر سالهای در و میرسید گوش به استان کنار و گوشه در ناموفق یا موفق خودکشیهای از ی

گرفت.قرارمردمدسترسدرگذشتهازبیشخبرهاایناجتماعیشبکههای

جا شدردرسال گفته که همانطور ط131ی این به را خودشان جان استان در آمارنفر کاهش مثبت، نکته اما دادند دست از نسبتریق مازندرانیها خودکشی ی

دارد.تاملجایاقتصادیمشکالتویهاربیماوانفسایایندرکهبودگذشتهسالبه

در اما باشد دشوار کمی آن باور سال8شاید ابتدایی مازندران98ماهه استان یعنی158در دادند، دست از را جانشان خودکشی اثر بر از15نفر بیشتر درصد

.99سال

بسیا پیشگیرعوامل آموزش، جمله از اصلیتری از یکی شک بدون اما میکنند ایفا نقش آمار کاهش این در آسیبپذیر افراد از حمایت و اینری دالیل ین

برنج.قرصاست.مازندرانمردماصلیقاتلینازیکییعزتوبرشدیدیرسختگیومسئله،نظارت

انمازندراستانقانونیشکیپزکلمدیربامجلسنمایندهدیدارداد:شارگزیساریادرخبرنگارآریا:آر|خبرخبرادامهادامه
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ت مهم همواره گذشته دهه یک طی قرص آمارراین طبق است. بوده مازندران در خودکشی ابزار قانونیین هایپزشکی سال طی 98و95،96،97مازندران

ترتیب ،67به ،88نفر و92نفر آما121نفر زدند. خودکشی به دست برنج قرص مصرف با دررنفر آن افزایشی روند که بسیا5ی مشکالت گذشته رارسال ی

داشت.همراهبهمنطقهاینمردمبرای

آخ اما گزارشرباالخره قانونیین توپزشکی و تهیه برای که سختگیرانهای اقدامات با که میدهد نشان شد،زمازندران گرفته نظر در شیمیایی قرص این یع

است.یافتهکاهشدرصد52گذشتهسالبامقایسهدرامسالاستاندربرنجقرصباخودکشی

میشود؟فردیکدرخودکشیانگیزهایجادباعثعواملیچهکهاستاینآنانروشهایوابزاروجانباختگانتعدادازبااهمیتتراما

غ از میکشد، را خود که کس آن گفت می فروید میدانند. روانی اختاللهای عالئم از را خودکشی بهرروانشناسان جامعهشناسان اما شده، تهی عشق یزه

بیند.میخودکشیزمینهرارویاهارفتنبربادواجتماعیفروپاشیکیم،ردوامیلپیشگامی

فقر،بیکا که باشد شخص خودکشی برای عاملی و انگیزه میتواند همانقدر زندگی در فرد شکستهای و ناامیدی افسردگی، نظر به اما ی،طالق،فقدانردرواقعیت

باشند.گذارراثآنبرمیتواننداجتماعیروزافزونفشارهایوخانوادگیحمایت

روانیابعاد

غراد قوانین اساس بر گفت: اینباره در عبارت خبرنگار به اجتماعی آسیبهای حوزه فعال و روانشناس عابدی آتشزیریس درون در عقربی اگر طبیعت، ی

یک این یابد! خالصی خود سوختن دیدن و حرارت لمس از تا میزند نیش را خود سر باشد نداشته را آتش این از رفت برون راه و باشد شده محاصره

است.یزرنکاتهمیندردقیقاجانداراندیگرباانسانقرفامااستطبیعتاجزایتمامبینکرمشتخصوصیت

بیما دلیل به اش خودکشی که است کسی کمتر بیمار* ناسرانجام،خیانت، های خانوادگی،عشق اختالفات دلیل به ها خودکشی اکثر باشد. اش جنون یا و یری

اگر که دارد وجود اصلی پارامتر چند که میشویم متوجه کنیم نگاه ها علت این تمامی به اگر اند. زمره این از و… ،طالق فحشا و افترا،فقر و العالج،نزاع،تهمت

زد.نخواهدخودکشیبهدستالقاعدهعلیدهد،تغییرراخودگاهآناخودضمیرهایباورازبخشیبتواندکسی

باید پس جامعه. و خود مسائل به نسبت آنها دیدگاه و ها انسان بینش به میگردد بر هم آن و است زندگی روزمره مسائل از فراتر اصلی بحث بنابراین *

فک های تغییرزمینه چنین داد. تغییر را جامعه یک افراد وری فهم به نیاز ضمیرآی در که افراد اندیشه و ذهن قبلی های باور اینکه تا دارد جدید گاهی

شود.جدیدباورهایینزجایگاست،گاهآناخود

خا خودکشی که نمیزنند.چرا خودکشی به دست برونگرا و مثبت ذهنی دستگاه با های نیستر*انسان فرد آن حقانیت بیانگر اساسا فردی های ضعف از ج

کند.تحمیلراخودمیخواهدکهاستشرایطیبهنسبتطلبیتسلیموشدنتسلیمبلکه

شرایطی در خیانت این و است خود انسانی های ارزش و ذات به خیانت بلکه نیست. هم ها واقعیت از فرار حتی نیست، حماقت یک من نظر از کشی *خود

ت ضعیف در گونه خدا انسان که میگیرد خودرشکل نقطه بخششآین قابل غیر نیز خدا نظر از حتی که جهالتی باشد. گرفته قرار مطلق ایمانی بی و گاهی

است.

اجتماعیابعاد

د برای ادامه بیشتردر جوانب دررک نیز را وی نظرات تا دانشگاه استاد و جامعهشناس یک با داد ترتیب گفتگویی عبارت خبرنگار خودکشی، پدیده از ی

تنها خودکشی عامل یعنی است. روانی-اجتماعی معضل یک خودکشی تحقیقات بیشتر نظر از کرد: اظهار خصوص این در اسالمپور سعید شود. جویا اینباره

بزند.خودکشیبهدستکهمیرساندمحدودهایومرزبهرافردنیزاجتماعیمشکالتبلکهنمیشودناشیفردیمشکالتاز

متم روانی بعد روی بیشتر روانشناسان ور*البته میشوند ناسارکز رفتارهای در را خودکشی نوع هر همزیشه همین برای میدانند فرد باورهای و تفکرات و گار

محیطی.نهمیدهند،انجامبالینیدرمانروانشناسان

عشق؟ازشدنتهییارویایکفتنربادبر/انمازندرسبزپوستیرزجناییایماجریکبهنگاهیت:عبار|خبرخبرادامهادامه
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ندارند. توجهی آن امثال و اجتماعی همبستگی مذهب، فرهنگ، اجتماعی، روابط شغلی، وضعیت تحصیالت، میزان جنس، سن، مانند متغیرهایی به *آنها

کرد.جستوجواجتماعیمتغیرهایهمیندربایدراخودکشیعلتجامعهشناساننظرازاما

مدا که افرادی تا باشد بیشتر خودکشی بیکار تحصیلکردگان میان در مناطق برخی در است ممکن مثال عنوان مثالر*به این در پس ندارند تحصیلی ک

کرد.چشمپوشیآنازنمیتوانواستمهمیمتغیرتحصبالت

ار ضعیف اقتصاد با جوامعی در را خودکشیها غالب اما نمیدانند تکعاملیتی پدیدهای را خودکشی دنیا تمامی در جامعهشناسان غالب وز* میکنند یابی

شکلگی در که میدانند اقتصادی را خودکشی زمینههای کهرعمده میدهند گزارش جهانی آمارهای است. نبوده بیتاثیر خودکشی به تصمیم درصد75ی

میدهد.نشانخودکشیبااقتصادیوضعودرآمدبینرایرمعنادارابطهکل،بهطورداده،خرمتوسطدرآمدباوکمدرآمدکشورهایدرخودکشیها

)۱۳:۲۴-۹۹/۱۰/۱۷(نشدمشخصکرمانحادثهازسالیکگذشتباکهیرمقص

باختن جان حادثه از سال یک آنالین: این62دانستنی اصلی مقصر هنوز و گذرد می سلیمانی قاسم حاج شهید سردار تشییع مراسم در هموطنانمان از تن

است.نشدهمشخصتلخاتفاق

خب پایگاه گزارش شربه از نقل به آنالین دانستنی فردری در که همراهانش و ایران قدس سپاه فرمانده پیکر پیش سال یک درست حملهوق، با و عراق گاه

آم مرپهپادهای به شدند، ترور بریکایی محل میدان به نامدار فرمانده این با وداع برای را خود هم نفر هزار صد چند و رسید تولدش محل استان یرگزارکز

رساندند.بهشتیخیابانومراسم

بیسابقهت روز آن کرمان آفرخیابانهای دیگر حادثهای هم بیسابقه شلوغی همین و دید خود به را جمعیت آمدرین خبر که بود نرسیده نیمه به روز هنوز ید،

داغزنفر62 و میگذرد روز آن از سال یک حاال دیدهاند. آسیب حادثه این در هم نفر صد چند و داده دست از را خود جان جمعیت شلوغی در و دستوپا یر

است.تازههنوزحادثهاینجانباختگانخانواده

نشد!مشخصکهیرمقص

روز خب1398دی17اواسط اینرگزار، تا حادثه عمق میکرد گمان کسی کمتر اما دادند، خبر کرمان در سلیمانی سردار تشییع مراسم در جدید حادثهای از یها

که شد مشخص روز همان پایان باشد. شامل56اندازه کرمان، در سلیمانی قاسم سردار تشییعکننده افراد از و35نفر دادندز21مرد دست از را خود جان ن

م213و عوامل از خفگی و استخوانها شکستن جمجمه، فشردگی شدند. مصدوم هم دررنفر اما بود. شده عنوان جمعیت ازدحام بهدلیل جانباختگان گ

کرد.اعالمنفر62رامراسمکشتهشدگانتعدادینرآخکرمان،استانقانونیپزشکیکلرمدیآمیان»،«عباسبعدروزهای

حتی و فارس و بندرعباس مانند همجوار استانهای تا کرمان استان از افرادی شامل و میگرفت دربر هم را وسیعی جغرافیای که جانباختگان خانوادههای

خواستهها این برای آنها افراد. این اعالمشدن شهید هم دیگر مورد و مقصران یا مقصر اعالم داشتند: مشخص خواسته دو بودند، افغانستانی مهاجران

خواستههازتالشهای از بخشی میآید نظر به حاال حادثه آن از پس سال یک دادند. قضائی مراجع تحویل رسما هم را شکایت حتی و دادند انجام هم یادی

مقص هنوز هرچند شده، خانوادهرعملی شرایط درباره و حاال که است گذشته سال حادثه جانباختگان از یکی برادر حمزهای» «ابراهیم است. نشده اعالم ی

«ش به سال یک این در پیگیرخود درباره او میشود». شعلهورتر هیچ، نمیشود که سرد میگذرد، که روز هر نشسته، ما دل به که داغی «این میگوید: یرق»

پیگی این نتیجه و حادثه مقصران اعالم برای مقصررخانوادهها داربستها و نردهها کنم فکر ولی نفهمیدیم؛ هم ما حادثه مقصر «درباره میگوید: هم یها

نبود».یرپیگیقابلکهبودند

عشق؟ازشدنتهییارویایکفتنربادبر/انمازندرسبزپوستیرزجناییایماجریکبهنگاهیت:عبار|خبرخبرادامهادامه
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کشو مختلف مسئوالن گذشته سال چندانرهمان موضوع این بعدها اما بودند، گفته سخن مقصران اعالم و حادثه چندباره بررسی لزوم از بارها استانی و ی

بیتقصی احتمال از ارشد مسئول چند حتی و نشد گرفته شهادترجدی اعالم جانباختگان، خانواده خواستههای از دیگر یکی اما گفتند؛ سخن مسئوالن ی

پیگی و شهادت بحث «در است: شده انجام الزم کارهای زمینه این در میآید نظر به که بود افراد جنابراین ورود با گذشته اسفند از هم شهدا حقوق ی

پیگی و رئیسی رهبرآقای دفتر قاطعانه عری این شهادت بحث هم خوشبختانه معظمله چیزی هیچ البته شد؛ حل دیه بحث هم و اینزیزان جای نمیتواند ی

ع هنوززشهدای «البته میگوید: هم خانواده کنونی شرایط دیگر درباره داده، دست از را برادرش حادثه این در خود که ابراهیم کند». پر خانوادهها بین در را یز

ع ولی میگرفت؛ را ما مادی زندگی همه یکی کاش شود. حل زودتر هرچه امیدوارم که دارند مشکالتی خانوادهها از برمیگرداند.زبعضی ما به را یزانمان

دیگ افراد را سخنان این مشابه افتادند». حادثه این یاد سال یک از بعد مسئوالن بعضی حداقل است خوب هم باز همرالبته جانباختگان دیگر خانواده از ی

گفت «شودر با مطرگو مقصرق» کماکان اما شده، حل مشکل شهادت اعالم بحث در دستکم میدهد نشان که میکنند نشدهرح اعالم حادثه این برای ی

بودند. رحیمی» «حشمتاهلل دختر و همسر نفر دو آن بودند. کرمان ساکن افغانستانی مهاجران از قبل سال حادثه جانباختگن از نفر دو عالوهبراین، است.

«ش قبل سال گزارش در آنها زندگی مسئوالنرروایت شهادت اعالم بحث «در که میگوید رحیمی آقای حادثه، از پس سال یک اما است. شده منتشر ق»

چندماهه تأخیر با او همسر و فرزند شهادت اعالم که میدهد نشان البته رحیمی آقای سخنان هستم». ممنون همه از که شد انجام کارها و کشیدند زحمت

به دفترچه هنوز مثال و دارند فراوانی مشکالت همسرم «خانواده نشدهاست: طی روند این از بخشی هم هنوز و شده اعالم جانباختگان دیگر با مقایسه در

ندادهاند».آنها

داد؟خرچطورحادثه

برآخ ایران مختلف شهرهای در مراسمهایی چنین پیشازآن و بود کرمان در همراهانش و سلیمانی قاسم سردار پیکر تشییع مراسم روز دررین بود. شده گزار

ب و… مشهد اهواز، تهران، مانند مختلف شهرهای در که گذشته روزهای همینرمراسم و بود مشخص آشکارا مراسم این از مردم کمسابقه استقبال شد، گزار

م در پرجمعیت مراسمی از بارموضوع استان این مسئوالن میرفت انتظار و داشت حکایت قدس سپاه فرمانده زادگاه استان جمعیتآکز حضور از گاهی

ب برای برنامهرگزارکمسابقه مراسم امزیری کنند؛ درنهایتری که وری نداد حدود62خ و چگونه200قربانی حادثه این اما گذشت؛ جای بر مصدوم داد؟رنفر خ

شکلگیر«ش نحوه و حادثه روز به گزارشی در گذشته سال همان بهشتیرق» کوچه «نبش میآید: ادامه در که پرداخت ازدحام از2ی کوچه اولین ورودی در و

کا خانم بودند. جمعیت بین در حادثه روز که مشغولاند کار به مغازه این در زنی و مرد دارد. قرار فروهر بدلیجات آزادی، میدان میگویدرسمت مغازه این گر

جمعیت و کرد گیر نردهها این به نفر چند پای مغازه جلوی درست و کوچه همین «سر میکشد: نفس حاال خدا لطف با و دیده آسیب کوچه همین در که

ما از بعد اتفاقی چه نمیدانم دقیق من است. بیحس پایم هنوز هرچند رسیدم، کوچه به جمعیت موج از زودتر و آوردم شانس من شد. ولیرقفل داد؛ خ

قاد «بهنام برادرش، شماره رفت». کما به و دید آسیب همینجا کاربرادرم بهنام بیاید. حادثه محل به توضیح برای که میکند هماهنگ و میگیرد را گرری»

جوشکا شریک میآید نظر به و میشود تکرار هم حادثهدیدگان دیگر زبان از که روایتی میرسد. حادثه محل به تازه روایتی با بعد ساعت چند و است حری

است.حادثهدقیق

م و دیده چشم به را نفر چندین جاندادن روز آن که الغر رفیقرجوانی احمد، با روز آن بهنام است. عصبانی مسئوالن عملکرد از همچنان کرده، حس را گ

بهشتی10 کوچه و حادثه محل به هم با حاال و رفته مراسم به است، برادرش مانند که شدرب2سالهای شروع زمانی از ماجرا که میدهد توضیح بهنام گشتهاند.

ح به بهشتی خیابان سمت به سردار پیکر حامل خودروی و رسید پایان به سالمی سردار سخنرانی نظاماسالمیرکه آقای شد، تمام که «سخنرانی درآمد: کت

مج حرکه بهشتی خیابان در و شهید پشتسر همه گفت بود، آنطوری بود». پر خیابان کنید، سهشنبهرکت روز تشییع مراسم در حاضران و عینی شاهدان که

ج در آزادی میدان در مراسمی میگویند، میشدند.رکرمان بهشتی یعنی میدان این به متصل خیابانهای از یکی وارد باید همه آن، پایان از پس که بود یان

ش چهارراه، اولین از گذر و متر صد چند از پس که دارد نام بهشتی مراسم، برای تعیینشده خیابان سمترابتدای به میدان جمعیت میشود. نامیده یعتی

نشدمشخصمانکرحادثهازسالیکگذشتباکهیمقصرآنالین:دانستنی|خبرخبرادامهادامه
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با خیابان این اما میشوند؛ روانه بهشتی حرخیابان که «جمعیت است: بوده جمعیت از پر بریک، خیابان در حاضر جمعیت کرد، حرکت که کنندرگشتند کت

ش سمت جمعیتربه فشار آنقدر یعنی خوردند؛ زمین دهند، تغییر را خود جهت میخواستند که دراینحال خوردند؛ زمین نفر چهار سه، چهار،زیعتی. بود. یاد

موج یکمرتبه شد، ایجاد که سدی این با دهند. نجات را نفر چهار این و بگیرند را جمعیت موج جلوی که گرفتند را هم دست بسیجیان و مأموران از نفر پنج

بودیم».جمعیتهمینبینهماحمدومنشدند.روانهکوچهینرنزدیکتسمتبهجمعیت

بهشتی کوچه ورودی از پس متر پشت2چند نفر «چند شد: جمعیت موج مقابل در سدی حاال بودند، شده ایجاد بازرسی برای که نردههایی و بود بسته راه

حالت یک در پس.ِپدرجه90میلهها راه نه و بود پیش راه نه میآورد. فشار جمعیت موج هم پشت از و بودند شده خم میلهها روی کمر از یعنی شدند؛ ِرس

ش که ایستاده بسیجی جوان چند هم نردهها موپشت همینطور و نداشتند آچار چون کنند؛ باز را داربست نمیتوانستند بودند. شده دیدند،رکه که را مردم گ

شدند».دستپاچه

چندمت فاصله در هم کنار آنها میگیرد. پیش احمد را بحث بودیم.رادامه نردهها از متر چند فاصله به بهنام و «من بودند: کرده گیر جمعیت بین داربست ی

چی این رساندند. نردهها پشت به را خودشان ملت سر روی از نفر پنج نفرزچهار، چند بودیم. حالت همین در و کشید طول ساعت نیم حدود میگویم که ی

نف چند همین به گفتم بیراه و بد خیلی حقیقتا خودم من گرفتیم. نفس کم یک پاشیدند. جمعیت روی آب شلنگ با و رفتند پشتبام به همسایهها کهراز ی

انر و نمیکند کمک تو به کسی چون نکن، بیداد و داد پس گفت بله. گفتم بمانی. زنده میخواهی گفت و زد من به پشت از یکی بودند. بسته را یاتژاینجا

بمانی».زندهبیشتردقیقهچندکهبماندنفسچندبگذاررا

ج از هم خون بودم. خوانده را اشهدم گرفتم. جان کم «یک بگذارد: باز را نفسش راه میکرد سعی و بود شده ساکت حاال نفسمراحمد و بود افتاده یان

دا میکردیم حس قشنگ و میآمد باال میمیربهسختی برادریم دو مثل ما وریم. خودم10یم دل توی رفتهام. کربال بار چهار من هستیم. هم با که است سال

ب برنامه یک میآیی گفت نفر یک گفتم که را همین بده. نجاتم دارند، تو پیش آبرو ذرهای من بچههای اگر خدایا دهیم.زیرگفتم نجات را خودمان و یم

هم تو و شد آزاد پاهایت جای شاید بروم که من گفت برو. تو ندارند، حس پاهایم من حقیقتا گفتم برسانیم. طرف آن به را خود و مردم روی از برویم گفت

دیگ سمت به نگاهش لحظات این در میگوید بهنام شد». بیهوش و رفت پایین کال بهنام و گذاشت بهنام شانه روی را دستش بیایی. چونرتوانستی بود؛ ی

رفیق جاندادن لحظه خدا10نمیخواست حاال حقیقتا، هم خودم من ندیدم. را بهنام «دیگر نمیدید: را بهنام چندان احمد هم لحظه این در و ببیند را سالهاش

زنده شدم، سوارش آنکه نمیدانم رساندم. مردم باالی به را خودم و جلوتر نفر شانه روی گذاشتم دست میگویم، را حقیقت ولی را، من نبخشد را، من ببخشد

بگویم. نمیتوانم دروغ رفتم. آدمها سوار رسیدم. نردهها طرف آن به و شد تمام متر دو این تا میبردم جلو مردم سر روی غلتک مثل را خودم نماند. یا ماند

گرفتند».راسراغمکمکبرایفامیلهابقیهوخواهرخانمموشدمبیهوشدیگررسیدم،کهطرفآن

ه هرمیگویند و میرفت آدمها سوار میتوانست همانجارکس نمیتوانست، هم احمدزکسی وجدان عذابی مانند حاال رفتارها این میشد. له پا و دست یر

دیگ راه هیچ میگوید اما میدهد؛ آزار وررا میگفت حسین یا حسین یا و ذکر هی و میگرفت را پسرش دست پیرمرد یک من سر «پشت نداشت: وجود ی

و رفت پایین همانجا هم میمردند،آخر که آدمها مردند. دستمان کنار هم دیگر خانم دو میمیرند. آدمها که میدیدیم ما بود. ما کنار همین شد. خفه ُمرد.

کا چه نمیدانستند و بودند ترسیده هم بسیجی جوان چند این و میشدند ورسیاه آمدم هوش به دقیقه چند از بعد رسیدم، طرف آن به که من کنند. ی

حدود بود، شده ایجاد مردم بازرسی برای که داربستی میکنند». باز را نردهها دارند زخمی45دیدم جانهای و شد باز کوچه این در مردم حضور از بعد دقیقه

بود.پارهلباسوکفشازپرمترچنداینحاالوبودگذاشتهپشتسرراحادثهسهشنبهروزظهر12ساعتدربهشتیکوچهکردند.پیدانجاتفراوانی

پیام/انتهای

کرمانسیاسیدانستنیسلیمانیقاسمتشییعمراسمبرنامه
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الفایران،دیدهبانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۳۷-۹۹/۱۰/۱۸(شدمختومهکرمانشاهیردادگستمعوقهپروندههایازدرصد۷۳کرمانشاه:استانیردادگستکلرییس

دادگست کل رییس اینکهرکرمانشاه-ایرنا- بابیان کرمانشاه دی۷۳ی از گفت: ایم، کرده مختومه را استان معوق قضایی های پرونده از ماه۹۸درصد دی معوق۹۹تا پروندههای تعداد
است.یافتهکاهشپروندههزار۱۵بههزار۵۸ازاستانیهایردادگست

ج در پنجشنبه عصر زاده توسلی پرویز ایرنا، خبرنگار گزارش رییسربه دیدار کایان و قضات با قضا قضاییهردستگاه قوه ازکنان افزود: کرمانشاه هزار۱۵استان

و۸۸۳و هزار باقیمانده، معوق است۵۴۶پرونده شعب در مختومهپرونده سال تاپایان آنها همه و شده ارجاع احکام اجرای شعب به هم ها پرونده مابقی و

شود.می

دادگست های تالش به اشاره با همچنین زاده دررتوسلی گفت: سازش و صلح ایجاد زمینه در کرمانشاه سپ۹ی جارماه سال از شده ازری بیش هزار۱۶ی

است.شدهسازشوصلحبهاستاناینمردمیستادتوسطپرونده۵۰۰وهزار۱۸واستاناختالفحلشوراهایدرپرونده

کیف بخش در قضایی دستگاه به ها پرونده ورودی کاهش باره در گفت:راو حقوقی و شاهدی شود تنظیم درستی به امالک مشاور بنگاههای در قراردادها اگر

پنج از بیش زمینه این در ما و بود خواهیم زمینه این در عمدهای صورتکاهش به آنها معامالت تمام اکنون و ایم کرده ساماندهی را امالک مشاوره بنگاه هزار

هستیم.نیزخودروفروشویدرخمشاورانساماندهیدنبالبهبعدیگامدرمامیشودثبتالکترونیک

هستیم.پروندههااینرساندننتیجهبهدنبالبهجدیتباگفت:یم،ردایرپیگیورسیدگیدستدرراکثیرالشاکیپرونده۲۷اینکهبیانباوی

دادگست کل حدودررییس افزایش به اشاره با کرمانشاه استان سال۲۰ی یک طی گفت: احکام الکترونیک اجرای توجه قابل توسعه و الکترونیک ابالغ درصدی

بهت رتبههای به مختلف بخشهای در ارتقا با است توانسته غذایی همکاران پشتکار و تالش مدد به استان قضایی دستگاه پیدارگذشته دست کشور در ی

کند.

حید کارهدایت نماینده ورودیری افزایش سبب مشکالت این گفت: استان در موجود اقتصادی مشکالت به اشاره با نیز کرمانشاه استان قضایی دستگاه کنان

کا به مضاعف فشار تحمیل و قضایی دستگاه به کارپروندهها در انگیزه ایجاد برای است الزم که شده انبوهرکنان به رسیدگی و فشار این تحمل برای کنان

شود.مرتفعآنانمالیمشکالتها،پرونده

م نه اکنون هم اینکه بیان با قضایی دستگاه به وابسته های هیات از نمایندگی به خانی سلیم قانونیکزرهمچنین گفتپزشکی دارد وجود کرمانشاه استان در

است.رسیدهدقیقه۴۵ازکمتربهمراجعینبهدهیجوابوساعتیکازکمتربهاجساددربارهمراکزدهیجوابمیانگین
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افزود: قانونیخانی مپزشکی مرو عنوان به کرمانشاه ژنتیک تشخیص ارایهرکز خدمت نیز همسایه های استان به کشور غرب گرانیکز دلیل به اما کند می

یم.رداالزممالیاعتبارتخصیصبهنیازمصرفیمواد

نیوزامروزیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۰۸-۹۹/۱۰/۱۸(تهراناوین-دربیمارزندانی180تخصصیمعاینهشد؛انجامقانونیپزشکیسویاز

داد.خبرقانونیپزشکیکارشناسانسویازاوینزنداندربیمارزندانیانمعاینهکزرمتمحرطاجرایازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

ماده موضوع دستورالعمل راستای در گفت: و داد خبر بیمار زندانیان وضعیت به رسیدگی برای طرحی اجرای از فروزش مهدی ایسنا، گزارش سیاستهای12به

مصوب دستورالعمل این هشتم بند اجرای در و زدایی حبس رویکرد با حبس مجازات موضوع در قضایی قادررکالن که زندانیانی به مربوط قضاییه قوه یاست

ط در اینکه برای و نیستند حبس تحمل دچارربه که زندانیانی شود؛ گرفته تصمیم آن مورد در و شود اجرایی صحت و دقت و سرعت مؤلفههای پایش ح

شدند.منتقلاوینزندانبودندبهجسمیوروحیمشکالت

گرفتند.رقراتخصصیمعاینهمورداستانتهرانقانونیپزشکیپزشکانسویازکزرمتمصورتبهافراداینداد:ادامهتهراناستانقانونیپرشکیکلرمدی

همچنین گفت: خیر؟ یا دارد را حبس ایام تحمل توانایی بحث، مورد زندانی آیا که میشود مشخص دقیق صورت به معاینات این در اینکه بیان با فروزش

بیما زندان در افراد این حضور استمرار آیا که شد خواهد مرجعربررسی به و میپذیرد صورت تکلیف تعیین آنها مورد در که ؟ خیر یا میکند تشدید را یاش

شود.میاعالمقضایی

ط این اجرای در وی، گفته به و قانونی پرشکی اعالم اساس بیما180حربر دارای زندانیان از معتمدرنفر پزشکان استقرار با زمینهای قانونییهای استانپزشکی

گرفتند.قرارتخصصیمعاینهمورداوینزندانمحلدرتهران

پیامانتهای

انصافآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۶:۵۴-۹۹/۱۰/۱۹(باختندجانگرفتگیزگااثربرلرستانی۱۲

باختند.جاناکسیدکربنمونوبامسمومیتوگرفتگیزگااثربرامسالماهه۹طیاستاناینشهروندانازنفر۱۲گفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-خرمآباد

از ایرنا جمعه روز گزارش قانونیبه مشابهپزشکی مدت که است حالی در این افزود: نظیفی حمیدرضا گذشته،لرستان، گا۹سال اثر بر استان در گرفتگیزنفر

بودند.دادهدستازراخودجان

باشند.خاموشگرممراقببایدهمچنانخانوادههاداشت:اظهاراندباختهجانگرفتگیزگابراثرلرستاندرنفر۲۳پارسالاینکهبیانباوی

میبرند.نامییرنامقاتلعنوانبهآنازکهمیشودمحسوبقویبسیارکشندهواستبوورنگفاقدخانگیگازسوختنازناشیاکسیدکربنمونو

میکند. آلوده را بسته محیط یک هوای مترمکعب دهها دقیقه، چند طی که دارد محیط در بسیارباالیی انتشار قابلیت ولی است هوا از سنگینتر بسیار گاز این

فشار احساس شامل گرفتگی گاز نامنظمزعالئم ضربان ایجاد چشم، در سوزش احساس تنفس، سنگینی و سینه قفسه در مسمومیاد فرد که حدی تا قلب

ضربان در شدید آشفتگی لبها،رسدارد،احساس شدن سربزخ احساس چشم، مردمک شدن چشم،رگ دید شدن تار شدید، بدن،گیجه در شدید ضعف

است.استفراغوتهوعحالتوشدیدخوابآلودگیاحساسوکسالت

کنارلرستان،ندایفارس،اکوآنالین،جوانق،رمشیرخبپایگاهسیما/وصداخبرنگاران،باشگاهبرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۴۹-۹۹/۱۰/۲۰(کرمانشاهآسیهها-همیشگیسهمبیپناهی،

آسیههاهمیشگیسهمبیپناهی،

سال خرداد از قبل تا بودیم99فرهیختگان/ نسوزانده دل برایش و بودیم نشنیده بود، شده خانوادهاش و او به که را ظلمی و پناهی آسیه نام هیچکداممان

پ و رسانهها یک تیتر به او نام که بود خردادماه اوایل در و یکباره مجارکاربردتراما فضای و اجتماعی شبکههای در واژه هزین و شد تبدیل دیدگاهری از کس

اشک آسیه مظلومیت برای و پرداخت قصه این نقد به جرخود تخریخت. به محرومان، به ظلم از نمادی به شدنش تبدیل و او آلونکریان یاشرمت12یب

شه سردر که آلونکی برمیگردد؛ کرمانشاه فدک امارک دارند سر باالی سقفی که بودند دلخوش چشمداشتی بدون و بود خانوادهاش اعضای از نفر پنج و او پناه

چندمت آلونک شهردارهمان بین اختالف بهدلیل حاشیهنشین آسیه خری را آن قبلتر چندسال که زمینهایی مجوز صدور برای کرمانشاه اوقاف اداره و یدهری

داد.دستازراخودجانوشدقلبیایستدچارماجرا،اینغصهازآسیهویبرتخیرشهرداعواملسویازبودند،
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ج تخردر این شهرداریان عوامل مقابل پناهی آسیه تخریب، ساخته خود قولنامهای زمین روی که را آلونکی نداد اجازه و ایستاد کرمانشاه اماری کنند یب

شهردا اجرائیات اسپرماموران از استفاده با تخری را منزلش او، با نامناسب برخوردهایی انجام و اشکآور گاز و فلفل جری این اینکه از بعد و کردند یانریب

ایجاد قصه این مقصران سوی از رسانهای شوی شد، ماجرا این مسببان با برخورد و آسیه احقاقحق خواستار عمومی افکار و گرفت قرار مردم جدی انتقاد مورد

م علت و داشته اعتیاد آسیه که کردند اعالم و مدیرشد خانی، سلیم مدتی از بعد اما است موضوع همین او، قانونیکلرگ کردپزشکی اعالم کرمانشاه استان

بیما کرمانشاهی، بانوی این فوت تخرعلت ماجرای مسببان ادعای اینکه با ندارد. صحت و است کذب داشتنش اعتیاد ماجرای و بوده قلبی حاد آلونکری یب

کرمانشاه شهردار طلوعی، سعید شد، تکذیب او داشتن اعتیاد مورد در شهردا10آسیه اجرائیات که شد مدعی تخرخردادماه راستای در ساختوسازهایری یب

اظهار تیرماه چهارم کشور بازرسی سازمان رئیس درویشیان، حسن که است درحالی این است. نشده تخلف مرتکب و کرده عمل قانونی بهصورت غیرقانونی

است.شدهارائهماجرااینمسببانبراییراداتخلفگزارشوگرفتهصورتقانونیمجوزبدونکرمانشاهیبانویآلونکیبرتخکرد

آخ برطبق با گرفت، صورت که رسمی اعالمهای شهردارکنارین حقوقی امور مسئول و او قائممقام و اجرائیات اداره رئیس تعلیقری و کرمانشاه سه منطقه ی

تخ پرونده سه، منطقه شهردار بهرموقت و شد داده او خانواده به مسکن تامین مبنیبر وعدههایی آن، عالوهبر و شد بسته پناهی آسیه آلونک غیرقانونی یب

از بیش اینکه با میدهد نشان شواهد دادند. پایان آسیه حاشیهنشینی پرغصه قصه به اینکار با خودشان پناهی6خیال آسیه خانواده به که وعدهای از ماه

دیدا در آسیه دختر و نشده عملی هنوز وعده این گذشته، بودند داده مسکن تامین کهربرای داشت18ی قضائیه قوه رئیس با رئیس(دیماه سفر حاشیه در

کرمانشا استان به قضا خواستارهدستگاه و برد رئیسی پیش خانوادهاش و او به مهر مسکن اهدای برای را کرمانشاه مسئوالن بدعهدی این از خود شکایت (

امیدوا اوصاف این با گرفت. او از را مهم این به رسیدگی قول و شد امر این محرومانرتحقق به کمک و مستضعفان از حمایت ادعای همواره که مسئوالنی یم

مسکونی واحد این تامین برای قضا دستگاه رئیس دستور از و عمل دادند، مسکن تامین برای آسیه خانواده به که وعدهای به دارند، را حقالناس از دفاع و

گوشه در گاهی چند از هر و نیست خانوادهاش و او به محدود فقط آسیه ماجرای که نرود یادمان کنند. بیپناهواطاعت حاشیهنشین آلونک سرزمین، این کنار

مادهردیگ کمیسیون تبصرههای اجرای بهانه به شهردا100ی تخرقانون استریها درحالی این و نکنیم پیدا اطالع هم آن ماجرای از حتی شاید و میشود یب

شهردا سوی از راحتیها این به قدرت صاحبان و ثروتمندان کاخهای تخرکه تخری پروسه آنقدر و نمیشود تخریب شاید که میانجامد بهطول آن یبیریب

بود.خواهداوازقبلیاجازهکسبباومالکبهاحترامکمالدرمیافتد،اتفاقیبیرتخهماگرونگیردصورت

و میشوند قائل کاخنشینان و کوخنشینان بین مربوطه مسئوالن که است تبعیضی نشاندهنده غیرقانونی ساختوسازهای با برخورد شیوه در تفاوت این

شهردا قانون که زمانی تا ماجرا این و نیست پناهی آسیه قصه به محدود فقط مستضعفان به ظلم کند. تغییر نگاه نوع این که است نشودرالزم اصالح یها

بهطو شد خواهد تکرار همچنان نگیرد، صورت مربوطه نهادهای سایر و نهاد این عملکرد روی دقیق نظارتی کهرو قصه30ی در که بودیم شاهد نزآبانماه

تخرس و بندرعباسی خانوار مترپرست چند آلونک سریب که او سهری خودسوزپناه به اقدام او اینکه با هم بود فرزندانشان و وزن کرد دچار17ی درصد

ه و کنند اجاره برایش خانهای اینکه از غیر شد، دیگزسوختگی اقدام بپردازند، را درمانش برینه شهردار نه و نگرفت صورت مربوطه مسئوالن سوی از کنارری

شهردا قانون در اصالحی نه و جرشد این که شویم دعا به دست باید اوصاف این با گرفت؛ صورت دیگریها آسیه و نشود تکرار هم باز سریان راری خود پناه

نیستند.یهارشهرداقانونیربازنگفکردرفعالمسئوالنچراکهندهد،دستاز

instagram.com/akharinkhabar
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