دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎ ۹ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ

درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺳﺮ دﻣﭙﺎﯾﯽ در ﮐﻮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ۲ﮐﺸﺘﻪ و  ۷زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﻮی ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎرون )در اﻫﻮاز( ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه دو ﻧﻔﺮ در دم ﮐﺸﺘﻪ و  ۷ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ وﻗﻮع اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ دو ﮐﻮدک ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ :درﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼح ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﺸﺘﻪ و  ۷ﺗﻦ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻠﯿﺲ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﺿﺎرب را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻣﻠﮑﯽ در راﻣﻬﺮﻣﺰ  ۷ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺰاع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد
۴ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از درﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ در راﻣﻬﺮﻣﺰ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻣﻠﮑﯽ  ۷ﻧﻔﺮﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺳﺮ  62ﻣﺘﺮ زﻣﯿﻦ در راﻣﻬﺮﻣﺰ دو ﻧﻔﺮ از ﭘﺲ از ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
دﯾﮕﺮ ،ﺘﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺣﺪود اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﻪآﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻢﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮیدوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻧﻮﺷﺖ  :در ﻫﻔﺘﻪ
۰۵ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻋﺪه زﯾﺎدی در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﭘﺎرک ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در
اﯾﻦ زد و ﺧﻮرد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ و ۴۱ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺂﻣﺎر ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﺰاع در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل  ۵۶۱ﻫﺰار و  ۵۶۳ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﻧﺰاع در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۶۱ﻫﺰار  ۵۵۵ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۲۹اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻞ آﻣﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۷۱۶ﻫﺰار و  ۸۵۳ﭘﺮوﻧﺪه.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺰاع“ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺮدار اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰاع در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮرم ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ
”.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﻗﺘﻞ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

