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اشک پشیمانی نامادری پس از جنایت هولناک

دستگیری برادران قاچاقچی از طریق فیلم مهمانی عجیب است
 در صفحه حوادث روزنامه همشــهری روز 29خرداد، ماجرای 
دستگیری برادرانی نوشته شــده بود که 1000میلیارد تومان 
درآمد کسب کرده اند و تنها بعد از دیدن فیلم عروسی که در آن 
این آقایان مشغول شاباش دادن هستند پلیس مظنون و مشکوک 
شده است! سؤال اینجاست که اساســأ چطور این آقایان در این 
مدت این همه پول به دست آورده اند و کسی متوجه نشده است؟ 
شهروندی از تهران

تعرفه های ابالغی سازمان نظام روانشناسی رعایت نمی شود
به عنوان مراجعه کننده بــه کلینیک روان درمانی و مشــاوره، 
جلسه ای 420هزار تومان می پردازم. وقتی به مرکز اعالم کردم 
که به گفته رئیس ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره کشور 
تعرفه روانشناسان و مشاوران برای 4۵دقیقه مشاوره در مقطع 
کارشناسی ارشد 1۷۶هزار تومان و دکتری 20۷هزار تومان تعیین 
شده است گفتند این موضوع ربطی به ما ندارد و قیمت های ما 
همین است. آیا نظارت بر سرپیچی از این نرخ غیرقانونی هست و 

با افراد متخلف برخورد خواهد شد؟
پایدار از تهران 

   قدردانی
قدردانی از پرسنل کلینیک شهرداری منطقه 5

بیمار کلینیک شــهرداری منطقه۵صادقیه هستم که یک روز 
دفترچه خدمات درمانی با کیف مدرسه از ماشینم سرقت شده 
بود. رئیس کلینیک که متوجه همراه نداشتن دفترچه و بسته 
بودن سیســتم صدور دفترچه و حال بد من شدند، خاضعانه و 
بیمارمدارانه بنده معلم را با نسخه درمانگاه به صورت رایگان به 
خانم پزشک داخلی معرفی کرده و با گرفتن نسخه ویزیت دارو 
از داروخانه، سردرد شــدیدم را درمان کرده و التیام بخشیدند. 
بسیار سپاسگزار انسان های نیک اندیش و دلسوز همچون پرسنل 

کلینیک منطقه۵ شهرداری هستم.
رحمانی از تهران

بازگذاشتن تنها دو ورودی در بازار اصفهان درست نیست
قرار است تا 10روز دیگر مســیرهای 22ورودی بازار با قرار 
دادن در مسدود شود. قطعا این روال اصولی و درست نیست 
و می توانــد باعث ایجــاد ترافیک انســانی، مزاحمت برای 
گردشگران و همشهریان و مسائل بسیار دیگری شود. هرچند 
2ورودی بازار هندوها و قلندرها 2ورودی بازار هســتند ولی 
قطعا برای بازار 8کیلومتری اصفهان در 4جهت کافی نیستند 

و خوب است مسئوالن در این خصوص بیشتر تامل کنند.
خیامی از اصفهان 

روشنایی پارک لویزان و بزرگراه زین الدین کافی نیست
 روشنایی پارک لویزان و همینطور بزرگراه شهید زین الدین 
کافی نیست و این موضوع زمینه ساز جرم و جنایات و تصادف 
در هنگام تاریکی و شب می شود. از مسئوالن شهری و راهداری 

تقاضا داریم به تامین روشنایی این اماکن رسیدگی کنند.
روحانی از تهران

به دنبال مجوز کتابخانه 
از ساکنان شــهر کرج هستم که مدت 18ســال است در 
راستای کمک به باال رفتن سرانه مطالعه و تشویق مردم به 
کتابخوانی، به صورت رایگان به مردم کتاب می دهم. اخیرا 
تصمیم گرفتم برای کتابخانه ام مجوز بگیرم اما متأســفانه 
هیچ ارگانی حاضر به همکاری نیست. نمی دانم باید به کجا 
مراجعه کنم تا این مشکل رفع شود. ارگان هایی هم که عرفا 
باید مجوز چنین اموری را بدهند همکاری نمی کنند. بدون 

مجوز هم اجازه نمی دهند کتابخانه دایر باشد.
نوری از کرج

خیابان ها و کوچه های شهرک محمدیه؛ پر از چاله و دست انداز
خیابان ها و کوچه های شهرک محمدیه در رباط کریم پر از دست انداز 
است و شهرداری هم هیچ مسئولیتی در قبال بهسازی و ترمیم آنها 
نمی پذیرد و می گویند فقط خیابان های اصلی مربوط به حوزه فعالیت 
ماست. لطفا صدای ما را بشنوند و این دست انداز و چاله های عمیق 
را ترمیم کنند تا از خطرات احتمالی و خســارات مالی به خودروها 

جلوگیری شود.
گودرزی از رباط کریم 

آپارتمان های مسکن مهر صفادشت گاز ندارند
از دی ماه ســال1400 مقدمات اولیه گازکشــی به آپارتمان های 
مسکن مهر صفادشت انجام شده اســت اما هنوز گاز وصل نشده و 
مسئوالن مدام امروز و فردا می کنند. این وضعیت برای ساکنان این 
آپارتمان ها سخت و کالفه کننده شده است. در شرایطی که امکان 

تهیه کپسول گاز مایع در محدوده مسکن مهر وجود ندارد.
حیدرپور از صفادشت

تعاونی مسکن کارکنان بنیادشهید پاسخگوی سرمایه گذاران نیست
 تعاونی مسکن کارکنان بنیاد شهید از بیش از 3۵0متقاضی دریافت 
آپارتمان شامل خانواده شهدا و جانبازان و کارکنان تامین اجتماعی 
در ســال1399 مبلغ 1۶0میلیون تومان دریافت کرد، ولی بعد از 
2سال هیچ پاسخی به متقاضیان نمی دهد که بدانیم این پول صرف 
چه کاری شده و اصال مسکنی در کار هست یا نه. لطفاً صدای ما را 

به مسئوالن برسانید.
مهدی قربانیان از تهران

نانواهای تعطیل شده مهرشهر بازخواست و بازگشایی شوند
برخی نانوایی های مهرشهر کرج مدتی است نان نمی پزند. از چند 
مورد پیگیری کرده ایم عنوان می کنند با کاهش سهمیه آرد نانوایی 
پخت نان با توجه به افزایش قیمت دیگر ملزومات کار برایشــان به 
صرفه نیست. هم اکنون صف های نانوایی در مهرشهر در همه ساعات 
شلوغ اســت زیرا نانوایی های فعال هم ســاعات کارشان را محدود 
کرده اند. نانوای محل ما که تعطیل کرده است، می گوید از پس تامین 
هزینه کارگر، برق و... برنمی آیم وگرنه پخت را از سر می گرفتم. آیا 

قرار است این مسئله تبدیل به بحران شود؟
هاللی از کرج 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

از شهر عصبانی تا عصبانیت شهری
»به شدت کالفه بودم، آنقدر عصبانی شدم 
که دیگر کنترلی به مغز و رفتارم نداشــتم. 
نمی دانم چه شــد که پیاده شــدم و برای 
آنکه عصبانیتم را خالی کنــم، چرخ های 

آمبوالنس را پنچر کردم.« 
این  چند جمله بخشی اســت از اظهار ندامت و پشیمانی راننده 
اتوبوســی که با عصبانیت لحظه ای، جان یــک کودک را گرفته 
است. کودک 2ساله ای که به خاطر شــرایط بیماری باید خیلی 
سریع به بیمارستان منتقل می شــده، اما برای انتقال او راننده 
آمبوالنس مجبور می شود به خاطر وضعیت ترافیکی، برای دقایقی 
در خط ویژه تردد اتوبوس پارک کند. کمی بعد راننده اتوبوس که 
از جای دیگر به هم ریخته بوده به صحنه می رســد، چندبار بوق 
می زند اما وقتی موفق نمی شود راهش را باز کند، پیاده شده و از 
روی انتقام 2 الستیک آمبوالنس را پنچر می کند و همین باعث 
می شود اورژانس فرصت طالیی نجات جان یک بیمار بدحال را 

از دست بدهد.
قطعا مسئله اخالق عمومی و پشت پا نزدن به وجدان یکی از الزامات 
زندگی شهروندی است. »همه باید صبور و مهربان باشیم« و این 
قاعده هیچ استثنایی نمی پذیرد. اما این یادداشت می خواهد الیه 
دیگری از ماجرا را تشریح کند. در زندگی پرازدحام شهری، بعضی 
اتفاقات زیرپوستی و برخی اشکاالت پنهانی باعث عصبانی شدن 
شهروندان شده  یا حداقل آنکه عصبانیت آنان را تحریک می کند. 
وقتی زندگی در شــهر روان نیســت و از صبح تا شب، گره های 
کوچک روند طبیعی زندگی را مختل می کند، یک انسان مستعد 
پریشانی را به مرز انفجار رسانده و به او میدان می دهد برای تخلیه 

روانی انتقامش را از بقیه آدم ها بگیرد.
این چند نمونه را مرور کنید: سرعت گیرهای تیز و بیجا  یا چاله های 
اعصاب خردکن که جلوبندی ماشین تان را نابود می کند، تابلوهای 
راهنما که پشت شاخه های درخت پنهان شده و باعث می شود 
خروجی اتوبان را نبینید و ساعت های بیشتری در ترافیک بمانید، 
آب های ســرگردان کنار پیاده رو و یا فواره های آبپاشی باغچه ها 
که یکباره لباس تمیز شما را از رده خارج می کند؛ سر و صداهای 
حاصل از ساخت وسازهای بی موقع  یا بلندگوی جیغ ماشین های 
ضایعاتی کــه حتی در وقت اســتراحت نیم روز شــما را عاصی 
می کند، خط کشی نشدن خیابان ها و دوربرگردان ها که منجر به 
تصادف می شود و یا هندسه غلط ورودی و خروجی پارکینگ ها 
و پمپ بنزین ها و.... گرچه حتی همه این نقیصه های ساختاری 
مجوز و توجیهی برای خطاکاری ما نیست، اما واقعیت آن  است که 
با نگاهی تربیتی انسانی، می شود این بخش از تحریک کننده های 
محیطی را اصالح کرد و زمینه های عصبانیت عمومی را خشکاند. 
پیشنهاد می شود کارشناسان شهری و قضایی در مصاحبه میدانی 
با همان راننده اتوبوس از فرایند عصبانی شدن او سر در بیاورند و 
نقاطی که پیش از آن، او را تحریک کرده، شناسایی و در قالب های 

مدل سازی شده به متصدیان شهر ارائه کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

سیدمهدی سیدییادداشت

شهادت مأمور پلیس
در تعقیب سارقان کابل

مامور وظیفه شــناس پلیس هنگام تعقیب و گریز با ســارقان 
کابل های برق به دلیل برق گرفتگی به شهادت رسید.

به گزارش همشــهری، بامداد دیروز به مأموران پلیس شهرستان 
آزادشهر واقع در استان گلستان خبر رسید که سارقان کابل برق در 
یکی از مناطق شهر دست به سرقت زده و ضمن وارد کردن خسارت 
به شبکه انتقال، جریان برق را نیز قطع کرده اند. در این شرایط بود 
که یکی از مأموران به نام ستوان دوم مصطفی سوسرائی برای بررسی 
موضوع راهی محل حادثه شد. در آنجا معلوم شد که 2 سارق عامل 
قطع شدن جریان برق هستند. آنها که متوجه مأمور پلیس در آنجا 
شده بودند از ترس دستگیر شدن، کابل های برق را رها کرده و در 
تاریکی هوا گریختند. مأمور وظیفه شــناس پلیس به تعقیب آنها 
پرداخت و  در جریان این تعقیــب و گریز مأمور جوان با کابل های 
برق فشار قوی که توسط سارقان قطع شده بود برخورد کرد و دچار 
برق گرفتگی شدیدی شد. هرچند او در کوتاه ترین زمان ممکن به 
بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت 
رسید. به گفته سردار سعید دادگر، فرمانده انتظامی استان گلستان، 

2 سارق کابل برق دستگیر شده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

آتش  در مرکز تجاری 
مجتمعی تجاری در غرب تهران طعمه حریق شــد و خســارات 
سنگینی بر جا گذاشت. به گزارش همشهری، این حادثه عصر دیروز 
در ساختمان لیدوما واقع در بلوار فرحزادی شهرک غرب اتفاق افتاد 
و دود ناشی از آن از فواصل دور قابل مشاهده بود. سیدجالل ملکی، 
سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره گفت: عصر دوشنبه وقوع 
حریق در ساختمان لیدوما در شهرک غرب تهران به سامانه12۵ 
اطالع داده شد که درپی آن چند ایســتگاه آتش نشانی به همراه 
تحهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد: حریق در 
طبقات باالیی این ساختمان رخ داده بود و به دنبال آن آتش نشانان 
خود را به محل حادثه رساندند و عملیات اطفای حریق آغاز شد. 
همزمان گروهی از آتش نشــانان نیز به تخلیه افراد و خودروهای 
داخل این ســاختمان پرداختند. در همین حــال روابط عمومی 
اورژانس تهران اعالم کرد: به دنبال این حادثه 2دستگاه آمبوالنس 
به همراه یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس به محل اعزام شدند و 

عملیات امدادرسانی آغاز شد. در این حادثه 3نفر مصدوم شدند.

زن 24ســاله که به  گفته خودش 
نتوانسته خشمش را کنترل کند، 
در حادثه ای هولناک، جان فرزند 
۶ساله همسرش را گرفت. او پس از قتل پشیمان 
شد و با پلیس و اورژانس تماس گرفت، اما دیگر 

دیر شده بود.
به گزارش همشــهری، ســاعت12:30 یکشنبه 
بیست ونهم خردادماه زنی جوان با اورژانس تماس 
گرفت و گریه کنان گفت که حال پســرش خوب 
نیست و نبض ندارد. او پس از آن به 110 زنگ زد 
و مدعی شد که دســت به جنایتی هولناک زده و 

پسربچه ای را به قتل رسانده است.
زمان زیادی طول نکشید که اورژانس و مأموران 
پلیس در خانه این زن که آپارتمانی در غرب تهران 
بود حاضر شدند. در سالن پذیرایی پیکر بی جان 
پسربچه ۶ساله ای افتاده بود که نیروهای اورژانس 

عملیات احیا را شروع کردند اما فایده ای نداشت.

زن جوان گوشه ای نشسته و بی وقفه گریه می کرد. 
با گزارش ماجرا به قاضی محمدجواد شــفیعی، 
بازپرس جنایی تهران، تیم تحقیق نیز راهی محل 
حادثه شــدند و زن جوان به اتهــام قتل عمدی 

بازداشت شد.
شواهد نشــان می  داد که پسربچه ۶ساله به دلیل 
فشــار بر عناصر حیاتی گردنش به قتل رسیده 
است. از ســوی دیگر زن جوان که نامادری او بود 
به قتل کودک همســرش اعتراف کرد و گفت در 
یک لحظه کنترلش را از دســت داده و نتوانسته 
خشمش را کنترل کند. وی می گفت دچار جنون 
شده و در حالی که به شــدت عصبانی بوده، جان 
پسربچه بی گناه را گرفته و حاال به شدت پشیمان 
اســت. متهم به قتل پس از اعتراف به جنایت و 
اظهار پشیمانی، با دستور بازپرس جنایی تهران 
برای بررسی سالمت روحی و روانی اش در اختیار 

متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفت.

عصبانیت مرا تبدیل به قاتل کرد
زن جوان متولد سال77 است. او حدود 3سال 
قبل با پدر پسربچه 6ســاله ازدواج کرد و از آن 
پس با هم زندگی می کردند. زن جوان می گوید 
که عصبانیت ناشی از فشــار و تهدیدهای مادر 
پسربچه، او را تبدیل به قاتل کرده است. گفت وگو 

با او را بخوانید.

با همسرت اختالف داشتی؟
نه، مشکلی میان ما نبود. فقط هرازگاهی مانند 
تمام زن و شوهرهای دیگر با یکدیگر مشاجره 

می کردیم اما مشکل حاد و جدی نداشتیم.
پس چرا جــان پســربچه بی گناه 

همسرت را گرفتی؟
دلیل عصبانیتم رفتارهای مادر پســربچه بود؛ 
هرچند من بیماری عصبی دارم و خیلی زود به هم 

می ریزم و کنترلم را از دست می دهم. همسراول 
شوهرم آنقدر مرا اذیت کرد و تحت فشار قرار داد 
که اصال متوجه نشدم چه زمانی با دستانم جان 

پسربچه بی گناه را گرفتم.
مگر چطور رفتار می کرد؟

همسر اول شوهرم یعنی مادر پسربچه همیشه با 
ارسال پیامک یا تماس تلفنی آزارم می داد. مدام 
تهدید می کرد و می گفت من زندگی او را خراب 
کردم و باعث شدم شــوهرش او را طالق بدهد. 
پیام می داد و می گفت می داند که من با پسرش 
بدرفتاری می کنم اما اینطور نبود. من رابطه خوبی 
با پسر همسرم داشــتم و چون خودم فرزندی 
نداشتم او را مانند پســر خودم دوست داشتم و 
احســاس می کردم مادر واقعی اش هستم. پسر 
همسرم نیز مشکلی با من نداشت و رابطه خوبی 
با هم برقرار کرده بودیم، اما مادرش خیلی اذیتم 

می کرد و با حرف هایش آزارم می داد. فکر می کرد 
هم همسرش را از او گرفته ام و هم پسرش را.

چه شد که روز حادثه جان پسربچه 
بی گناه را گرفتی؟

همســرم برای ماموریت به خارج از تهران سفر 
کرده بود. نزدیک به ساعت 12 ظهر بود که همسر 
اول شوهرم به من پیام داد و باز همان حرف های 
قبلی را تکرار کرد. عصبانی شدم و در یک لحظه 
نتوانستم خشمم را کنترل کنم. به سمت پسربچه 
شوهرم رفتم و تمام ناراحتی هایم را سر او خالی 
کردم. اصال متوجه نبودم چــه می کنم و وقتی 
به  خود آمدم دیدم پســربچه روی زمین افتاده 
است. من با دستانم او را خفه کرده بودم و حدود 
نیم ساعتی در حالی که شوکه بودم باالی سر پیکر 
او ایستادم. بعد که به  خودم آمدم فورا به اورژانس 

و پلیس زنگ زدم و درخواست کمک کردم.

پسر همسرت، نزد مادرش نمی رفت؟
او اوایل پیش مادرش بود و شوهرم هر چندوقت 
یک بار او را به خانه مــی آورد و من از او نگهداری 
می کردم تا اینکه حدود 3، 4ماه قبل شــوهرم 
پسرش را برای همیشه به خانه ما آورد و قرار شد 
با هم زندگی کنیم. ما با هم مشــکلی نداشتیم و 

نمی دانم چه شد که این اتفاق افتاد.
کی با همسرت ازدواج کردی؟

حدود 3ســال قبل با همسرم آشــنا شدم و او 
پیشنهاد ازدواج داد. همسرم به تازگی همسرش 
را طالق داده بود که قبول کردم با او ازدواج کنم. 
با وجود اینکه می دانستم پسر خردسالی دارد اما 
پذیرفتم که با او زندگی کنم اما نمی دانستم ماجرا 
به اینجا ختم می شود. پشیمانم و آرزویم این است 
که زمان به عقب برگردد.  ای کاش در آن لحظه تنها 
نبودم و  ای کاش می توانستم خشمم را کنترل کنم.

گفت و گو

فردی که در جریــان جنایتی خونیــن در یکی از 
صحن های حرم مطهر رضوی بــه 3روحانی حمله 
کرده و موجب شهادت 2نفر از آنها شده بود، ۷۷روز 

پس از ارتکاب این جنایت در مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش همشــهری، روز 1۶فروردین ماه امســال زائرانی که در 
صحن پیامبر اعظــم حرم مطهر رضوی بودند بــا صحنه عجیب و 
خشونت باری مواجه شدند. جوانی که یک چاقو در دست داشت با 
دیدن 3روحانی که از صحن می گذشتند به سوی آنها یورش برد و 
هر 3  را به شدت مجروح کرد. او در میان نگاه بهت زده زائران باالی 
سر مجروحان ایستاده بود و اجازه نمی داد کســی به آنها نزدیک 
شــود. او با چاقوی خون آلودی که در دست داشت تهدید می کرد 
که هیچ کس نباید نزدیک شــود. تهدیدهای ضارب در حالی ادامه 
داشــت که 3روحانی مجروح دچار خونریزی شدیدی شده بودند 
و جان شان در خطر بود. در این شــرایط بود که زائران از یک سو و 
مأموران از سوی دیگر وارد عمل شــدند و توانستند ضارب را خلع 

سالح و بازداشت کنند.
ســاعتی از این حادثه هولناک می گذشــت و 3مجروح حادثه به 
بیمارستان منتقل شده بودند که خبر رســید یکی از آنها به دلیل 
شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است. یک روز بعد دومین 
روحانی نیز بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید تا شمار قربانیان 
این حادثه به 2نفر افزایش پیدا کند؛ اما سومین مجروح با تالش کادر 

درمان نجات پیدا کرد.
بازجویی های اولیه از ضارب که جوانی به نام عبداللطیف مرادی، اهل 
کشور افغانستان بود، نشــان می داد که او تحت تأثیر افکار تکفیری 

دست به این اقدام تروریستی زده است. در این شرایط بود که پرونده 
متهم پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقالب 

اسالمی مشهد ارسال و متهم محاکمه شد.
در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی سیدهادی منصوری برگزار 
شد ابتدا نماینده دادستان اتهامات متهم را محاربه از طریق کشیدن 
سالح )تجرید ســالح( روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب 
و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم مطهر رضوی را فراهم 

کرده بود اعالم کرد و خواستار مجازات او شد.
ســپس اولیای دم شــهدا و روحانی مجروح یک به یک در جایگاه 
ایستادند شکایت شان را مطرح کردند و در ادامه متهم به دفاع از خود 
پرداخت و گفت: اتهاماتم را قبول دارم. در فضای مجازی فعالیت و 
بعضی از شــبکه ها را دنبال می کردم و در حرم با کارد به روحانیون 
حمله کردم. اقدامم خالف اسالم، سیره صحابه و اشتباه بود و افرادی 
را که به آنها حمله کردم بی گناه بودند. قبول دارم اقدامم تروریستی 

بوده است.
با پایان دفاعیات متهم و وکیلش ختم جلســه اعالم شد و دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده متهم را گناهکار تشخیص داده و به اعدام 
محکوم کرد. این رأی با اعتراض متهم به شعبه نهم دیوان عالی کشور 
ارسال شــد اما قضات دیوان نیز رأی دادگاه را تأیید کردند و به این 
ترتیب صبح دیروز متهم در محوطه زندان مشــهد به دار مجازات 

آویخته شد.
غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این باره 
گفت: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و 
تمامی فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت 3 
اصل صحت، دقت و سرعت و انجام تحقیقات در شعبه  ویژه بازپرسی، 
رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقالب اسالمی مشهد، 
فرجام خواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده 

در کمیسیون مربوطه انجام شد.
او ادامه داد: با گذشــت ۷۷روز پس از حادثه، حکم اعدام عبداللطیف 
مرادی به اتهام محاربه، صبح دوشنبه در حضور جمعی از شهروندان و 

مسئوالن از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد.

خبر

»اگر من نتوانم بچه ها را داشــته باشم، تو 
هم نمی توانی«. پــدر بی رحم پس از قتل 
3فرزند خردسالش این نامه را کنار اجساد 

آنها گذاشت و از خانه فرار کرد.
به گزارش همشهری به نقل از سی بی اس 
نیــوز، چنــد روز پیش مأمــوران پلیس 
شــیکاگو به دنبال تماس تلفنی یک زن 
که خبر از قتل 3فرزند خردسالش می داد، 
راهی خانــه ای در نزدیکــی دریاچه راند 
شدند. اجساد برایانت ۵ســاله، کسیدی 
3ســاله و گیدون 2ســاله در حالی روی 
تخت خواب، کنــار هم قرار داشــتند که 
دقایقی از مرگ آنها می گذشت. بررسی ها 
نشان می داد که هر 3 کودک خردسال بر 
اثر خفگی در وان حمام به قتل رسیده اند و 
عامل این جنایت کسی جز پدرشان نیست. 
او یادداشتی در کنار اجساد قرار داده که در 
آن نوشــته بود: »اگر من نتوانم بچه ها را 
داشته باشــم، تو هم نمی توانی« و شواهد 
نشان می داد که سوار بر خودروی نیسان 

ماکسیمای خود فرار کرده است.
شــواهد از این حکایت داشــت که مرد 
جنایتکار یادداشــت مرموز را خطاب به 
همسرش نوشته بود. همسر او که با دیدن 
اجساد بی جان فرزندانش شــوکه بود به 
مأموران گفت: من و شوهرم به نام جیسون 
در آســتانه جدایی بودیم. چرا که او هیچ 
اهمیتی به خانواده اش نمی داد و همیشه با 
هم درگیری داشتیم. به همین دلیل قصد 
داشتم از او جدا شوم و قرار بود که دادگاه 

حضانت فرزندانمان را به من بسپارد.
زن جوان ادامــه داد: مهم ترین چیز برای 

مرد آمریکایی برای انتقام از همسرش 3فرزندشان را به قتل رساند

جنايت هولناک پدر سنگدل  در جست و جوی عامالن 
قتل مسلحانه مرد تاجر 

پلیس پایتخت در جست و جوی 2مرد نقابدار است که با شلیک گلوله 
جان مرد تاجری را گرفتند و متواری شــدند. به  گزارش همشهری، 
ساعت21 شامگاه یکشنبه بیســت ونهم خردادماه اهالی خیابانی در 
حوالی پاسداران صدای شــلیک گلوله ای را شنیدند و وحشت زده از 
خانه هایشان خارج شدند. همه سراسیمه بودند و هنوز نمی دانستند 
ماجرا از چه قرار است تا اینکه مقابل پارکینگ ساختمانی چشمشان به 
 خودروی پژویی افتاد که راننده آن روی فرمان افتاده بود. مرد پژوسوار 
از ناحیه سر گلوله خورده و جانش را از دست داده بود. در این شرایط 
گزارش این حادثه به پلیس و قاضی محمدجواد شــفیعی، بازپرس 
جنایی تهران اعالم شد و او به همراه تیم تجسس در محل تیراندازی 
حاضر شــدند. مقتول مردی ۶4ساله و تاجر الســتیک خودروهای 
سنگین بود. گلوله از شیشه پنجره جلو )سمت راننده( عبور و با شقیقه 
وی برخورد کرده بود. حتی پوکه گلوله شلیک شــده داخل ماشین 

مقتول کشف شد که نشان می داد از اسلحه کلت شلیک شده است.  
در ادامه تیم جنایی به بررسی تصاویر دوربین مداربسته پرداخت که 
معلوم شد عامالن شــلیک مرگبار 2نفر هستند که صورت های خود 
را پوشانده بودند و از ســاعتی قبل به انتظار مرد تاجر در آن محدوده 
پرسه می زدند. وقتی مقتول مقابل خانه اش رسید و به سمت پارکینگ 
رفت، ناگهان یکی از 2مرد ناشناس با اسلحه کلت، گلوله ای به سمت 
مرد تاجر شلیک کرد و پس از آن هردو مرد نقابدار فرار کردند.  در این 
شرایط کارآگاهان به تحقیقات گســترده پرداختند که مشخص شد 
مقتول از مدتی قبل با مردی بر سر یک قطعه زمین بزرگ در اطراف 
تهران دچار اختالف شده و توانســته بود بخش بیشتری از زمین را از 
آن خود کند. از سوی دیگر چند روز قبل یکی از شرکای کاری مقتول 
نیز در یکی از خیابان های تهران هدف گلوله قرار گرفته بود اما پس از 
انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت. به دنبال این اتفاق، فرضیه ای 
پیش روی تیم جنایی مطرح شــده که نشان می دهد عامالن شلیک 
مرگبار به دلیل اختالف بر سر زمین، قصد داشــته اند مرد تاجر را به 
قتل برسانند اما به اشتباه شــریک او را هدف قرار داده و بعد به سراغ 

مقتول رفته اند.
براساس این گزارش، هم اکنون گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران با دستور بازپرس جنایی، جست و جوی خود را برای یافتن 

عامالن شلیک مرگبار را آغاز کرده اند تا اسرار این جنایت فاش شود.

دادسرا

پیگیری

من در زندگی مشــترکمان بچه ها بودند 
و جیســون این را خوب می دانســت. او 
می دانست که چیزی جز بچه ها برایم مهم 
نیست و برای اینکه از من انتقام بگیرد، آنها 
را از من گرفت. چرا که خوب می دانســت 
این کار بزرگ ترین آسیب را به من می زند. 
زن جوان که دبرا نام دارد درباره روز حادثه 
نیز گفت: جیســون نزد مــن آمد و گفت 
که می خواهد بچه ها را ببیند. من اعتقاد 
داشــتم که او حتی بعد از جدایی هم باید 
بچه ها را ببیند. چون تصور می کردم عشق 
به بچه ها تنها دلخوشی برای ادامه زندگی 
است. به همین دلیل اجازه دادم که آنها را با 
خودش به خانه اش ببرد. اما دقایقی پیش، 
وقتی برای بازگرداندن بچه ها راهی خانه 
شدم، از جیســون خبری نبود. وارد خانه 
شــدم و در اتاق خواب بچه ها را دیدم که 
کنار هم خوابیده بودند. وقتی نزدیکشان 
شدم، بدنشــان ســرد بود و آنجا بود که 
فهمیدم ماجرا از چه قرار اســت. جیسون 

برای انتقام جویی از من هر سه فرزندمان 
را به قتل رسانده بود.

همه شواهد از این حکایت داشت که پدر 
بی رحم عامل این جنایت اســت و دستور 
بازداشت او صادر شد. مأموران به ردیابی 
خودروی او پرداختنــد و در نهایت موفق 
شدند این خودرو را در یکی از جاده ها در 
همان حوالی شناسایی کنند. جیسون اما 
تالش کرد که از دســت پلیس فرار کند و 
در نهایت پس از 1۷دقیقه تعقیب و گریز، 
خودروی او تصادف کــرد و مرد جنایتکار 
که زخمی بود دســتگیر و به بیمارستان 

منتقل شد.
دادســتان ها گفته اند که جیسون مدعی 
شــد که پس از خفه کردن بچه ها در وان 
حمام، چند بار قصد خودکشی داشته اما 
موفق نشده است. حاال قاضی پرونده برای 
او وثیقه 10میلیون دالری صادر کرد و این 
مرد بازداشت شــده تا به زودی در دادگاه 

پای میز محاکمه قرار بگیرد.

اعدام عامل جنایت در حرم رضوی 77روز پس از حادثه


