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3محکوم از پای چوبه دار به زندان برگشتند

اتوبان مهران به کربال ساخته شود 
مرز مهران مسیر اصلی و بین المللی زوار به عتبات است که 
همه ســاله ها صدها هزار زائر از آن به کربالی معلی مشرف 
می شوند. اگر از مهران به سمت کربال اتوبانی ساخته شود هم 
خطرات مسیر کم می شــود هم فاصله مرز تا مهران کاهش 
می یابد. حتی قطار تندرو هم می تواند گزینه مناسبی برای 
کیفیت بخشی به حمل ونقل از این مســیر شود زیرا مسیر 

صاف و هموار است.
رمضانی از مهران 

خیابان توانبخشی ازگل نیاز فوری به پاکسازی زباله دارد
 در قســمت ورودی خیابان ازگل به خیابان توانبخشی یک 
محوطه خالی وجود دارد که مدت هاست تبدیل به زباله دانی 
شــده و پر از اشــیای فلزی و برنده مثل خرده شیشه است. 
یک بار بچه ای در این محل زمین خورد و به واســطه همین 
خرده شیشــه ها پاهایش زخمی و به درمانگاه منتقل شد. از 
شهرداری منطقه درخواست داریم تا هر چه زودتر نسبت به 

پاکسازی این محل اقدام کند.
شیبانی از ازگل تهران

معیارهای شبکه نمایش خانگی و تلویزیون یکی باشد
باید معیارهای واحدی بین شــبکه نمایش خانگی، سینما 
و تلویزیون حاکم باشــد تا بتوان فیلم های شــبکه نمایش 
خانگی را کنار خانواده در منزل دید. چه معنی دارد  فیلمی 
که در ســینما پخش می شــود دیدن آن در جمع خانواده 
مناسب نباشد؟ این ناهمخوانی باعث می شود مضامین فیلم 
وســریال ها با ارزش های دینی و انقالبی و خانوادگی فاصله 

داشته باشد.
عسگری از تهران

راه آهن بیرجند عامل تحول اقتصاد استان خراسان جنوبی 
می شود

خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند با مرز ۴۶۰ کیلومتری 
خط مرزی بــا افغانســتان دارد که ظرفیــت باالیی برای 
مبادالت اقتصادی و صادرات است اما متأسفانه به دلیل نبود 
زیرساخت های حمل ونقل به خصوص حمل ونقل ریلی از این 
ظرفیت کمتر بهره برداری می شود. از طرفی به دلیل دوری 
این استان از مرکز کشور و جاده های پرخطر که ساالنه صدها 
نفر را قربانی می کند ضرورت اجرای راه آهن بیرجند بیشتر 
احساس می شود بی شــک اجرای راه آهن در دولت انقالبی 
بزرگ ترین خدمت به این اســتان کویری و البته معدنی و 
با ارزش خواهد بود. خوشــبختانه ریاست جمهوری محترم 
سال هاست نماینده مردم این استان در خبرگان هستند و 
به خوبی به این موضوع و دیگر مشکالت استان آگاه هستند 
و توقع می رود در مسیر اجرای نیازهای استان پیگیر باشند.
زیراچی از بیرجند

مردم در جریان پیشــرفت طرح نهضت ملی مسکن قرار 
گیرند

قــرار بود براســاس طرح نهضت ملی مســکن و با شــعار 
ســاخت هر ســال یک میلیون خانه، افراد بدون مسکن را 
به خانه دار شــدن امیدوار کنند. متأسفانه از مراحل اجرایی 
شــدن آن خبری نیســت یا حداقل اطالع رســانی در این 
خصوص صورت نمی گیرد. خوب اســت که درصورت کلید 
خوردن این طرح مردم در جریان پیشرفت و مراحل انجام 

آن قرار بگیرند.
قادری از تهران

سکوهای ایستگاه راه آهن کرج نیازمند پله برقی است
از مسئوالن ایستگاه راه آهن کرج درخواست نصب پله برقی 
درسکوهای این ایستگاه را داریم. اکنون مسافران مجبورند با 
این حجم بار و چمدان های سنگین از خط راه آهن رد شوند.
شوندی از کرج

دانشگاه ها برای اربعین به دانشجویان مرخصی بدهند
برخی دانشگاه ها شروع سال تحصیلی جدید را قبل از اربعین 
تنظیم کرده اند؛ ازجمله دانشــگاه شهیدچمران اهواز. لطفا 
مســئوالن به گونه ای عمل کنند که با اعطــای مرخصی یا 
نادیده گرفتن غیبت از جلسات، دانشجویان عالقه مند بتوانند 

به زیارت اربعین حسینی برسند.
علی اکبری از اهواز

تبلیغات کاال قدرت خرید را باال نمی برد 
برخی کاالهــا این روزها آن قدر تبلیغ می شــوند که گویی 
تبلیغات مکرر باعث باال رفتن قدرت خرید مردم می شــود. 
هر شبکه و رســانه ای را نگاه کنید تبلیغات برخی کاالها را 
می شنوید و می بینید درحالی که در شــرایط رکود و تورم 
خرید مردم کاهش یافته و صادرات هم به دلیل رقابت و مسائل 
جهانی کاهش یافته است. بدیهی اســت که در این شرایط 
تبلیغات فایده ای ندارد و الزم است حتی تولید کنندگان برای 

باال رفتن قدرت خرید مردم برنامه ریزی کنند.
 نعمت از تهران

شهربازی الله اراک از حداقل های بهداشتی بی بهره است
چند شب قبل بعد از حدود 3 ســال فرزندانم را به پارک الله 
اراک بردم. متأسفانه وضعیت بهداشت پارک بسیار بد و حتی 
افتضاح بود. از بدو ورود و همان 5دقیقــه اول کامال متوجه 
بوی بد در سراسر شهربازی شدیم. سطل آشغال های بدون 
پالستیک و آلوده، صندلی های کثیف و شکسته، پای درختان 
زباله،  ســرویس های بهداشــتی کثیف بدون مایع صابون، 
نمازخانه به شــدت گرم و حتی یک شیر آب مجزا برای وضو 
گرفتن نبود. واقعا دلم برای فرزندانم ســوخت که آنها را به 
چنین پارکی برده بودم. مسئوالن خودشان را جای ما بگذارند 
و به فکر خدمت به مردم باشند که از کنار چنین خدمت هایی 
حتما موضوع ایجاد اشتغال و کسب درآمد هم محقق می شود.
نفیسی از اراک

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

بخشش پیش از قصاص 
مردی که از سال ها قبل به اتهام قتل عمدی در زندان به سر می برد 
و شــمارش معکوس برای قصاصش آغاز شده بود با جلب رضایت 

اولیای دم از چوبه دار نجات یافت.
به گزارش همشهری، این محکوم به قصاص چندی قبل در جریان 
یک درگیری در بخش جایزان شهرســتان امیدیه واقع در استان 
خوزستان با شلیک گلوله مرتکب قتل شد و چندی بعد دستگیر و 
به قصاص محکوم شد. با وجود صدور این حکم در دادگاه کیفری 
یک استان خوزستان اما از همان زمان تالش ها برای جلب رضایت 
اولیای دم آغاز شــد. آنها اعالم کرده بودند که حاضر به بخشــش 
نیستند اما وقتی رایزنی های اعضای ستاد صبر امیدیه و مسئوالن 

قضایی ادامه یافت سرانجام حاضر به بخشش قاتل شدند.
علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان در این باره گفت: به 
همت مصلحین، خیرین و اعضای ستاد صبر شهرستان امیدیه این 
محکوم به قصاص نفس در این شهرستان بخشیده شد. او ادامه داد: 
در راستای احیای سنت حسنه اصالح ذات البین نشست هایی با 
هدایت رئیس دادگستری و دادســتان و اهتمام قاضی و کارکنان 
اجرای احکام کیفری و نیز همت خیرین و مصلحین این شهرستان 
برگزار شــد که در نهایت اولیای دم با گذشت خود موجب نجات 

محکوم از قصاص نفس و زندگی دوباره به وی شد.
 

شنای مرگبار  پدر و پسر
پدر و پسری که برای شنا وارد محدوده خارج از طرح سالم سازی  

دریا شده بودند، تاوان این اشتباه را با جان شان دادند.
به گزارش همشهری، این حادثه  سه شنبه در محمودآباد اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که مردی ۴1ساله همراه با پسر 12ساله اش 
برای شنا کردن وارد منطقه ای خارج از طرح سالم سازی  دریا شدند. 
این محل ازجمله مکان هایی اســت که شنا کردن در آنجا ممنوع 
است؛ اما این پدر و پسر بی توجه به این نکته مهم وارد دریا شدند. 
هنوز دقایق زیادی از شروع شنای آنها نگذشته بود که ناگهان هر 
دو دچار حادثه شدند. هر دوی آنها دست و پا می زدند تا جان شان را 
نجات دهند اما تالش شان بی فایده بود و چند دقیقه بعد غرق شدند. 
سرهنگ سیدجعفر ساداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی مازندران با اعالم این خبر گفت: به دنبال کســب خبری 
درباره غرق شدن دو نفر در سواحل شهرستان محمودآباد، بالفاصله 
مأموران کالنتری 11 آن شهرستان به محل حادثه اعزام شدند. آنها 
در بررسی های اولیه دریافتند، پدر و پسر ۴1 و 12 ساله اهل نیشابور 
هنگام شنا در خارج از محدوده طرح به علت ناآشنایی با فنون شنا 
جان خود را از دست داده اند. او ادامه داد: با حضور گروه های امداد 
و نجات وتالش مأموران انتظامی، اجساد نامبردگان از دریا بیرون 
کشیده و به سردخانه تحویل داده شد. سرهنگ ساداتی همچنین به 
شهروندان و مسافرانی که برای شنا به دریا مراجعه می کنند هشدار 

داد که خارج از طرح سالم سازی  دریا و مناطق ممنوعه شنا نکنند.

توطئه برای قتل اعضای خانواده
زنی که با همدســتی 
پســر جوانی دخترش 
را به قتل رسانده است 
اعتراف کرد که پیش از 
این نیز با همین ترفند 
شــوهر و پســرش را 
مسموم کرده و به قتل 

رسانده بود.
به گزارش همشهری، 
رسیدگی به این پرونده 
5خردادمــاه  روز  از 
امسال با فوت دختری 
جــوان در یکــی از 
محله های شــیراز آغاز 
شد. هرچند در نگاه اول 

به نظر می رسید که دختر جوان فوت شده اما پزشکی قانونی در 
همان معاینــه اولیه اعالم کرد که مرگ او به دلیل مســمومیت 
بوده و ماجرا مشــکوک اســت. در این شــرایط بود که با انجام 
نمونه برداری و انجام آزمایش های تخصصی تالش ها برای روشن 
شدن علت مرگ این دختر آغاز شد. شواهد به دست آمده حاکی 
از آن بود که دختر جوان با سمی مهلک جانش را از دست داده 
است. با این حال   به درســتی معلوم نبود که چه کسی در پشت 
پرده این توطئه مرگبار قرار دارد. در شــرایطی که تحقیقات در 
این باره ادامه داشت، مأموران به اطالعاتی دست یافتند که نشان 
می داد  پدر و پسر این خانواده نیز به ترتیب در خرداد 99و تیرماه 
1۴۰۰به طرز مشکوکی جان شان را از دست داده اند، ولی هیچ 
وقت به درستی علت مرگ آنها مشــخص نشده و هیچ کس نیز 
ماجرا را دنبال نکرده است. به این ترتیب انگشت اتهام به سوی 
تنها بازمانده این خانواده ۴نفری نشانه رفت. در 3تابستان   اخیر 
3عضو این خانواده به دلیل مسمومیت جان شان را از دست داده 
بودند و مادر خانواده واکنش سردی نسبت به این حوادث داشت. 
از سویی بررســی روابط خصوصی این زن نشان می داد که او با 
یکی از دوســتان پسرش که ۴3ســال دارد در ارتباط است. در 
چنین وضعیتی بود که مأموران این زن را به ظن دست داشتن 
در قتل 3عضو خانواده اش تحــت نظر گرفتند و پس از چند روز 

او را دستگیر کردند.
این زن وقتی تحت بازجویی قرار گرفت عالوه بر اعتراف به قتل 
دختر 37ساله اش به قتل شوهر و پسر 29ساله اش در سال های 
قبل اعتراف کرد و اینکه هر 3نفر آنها را با خوراندن ســم به قتل 
رســانده و در این کار پسر جوانی که دوســت پسرش بوده نیز 
همدســت او ســت. وی گفت که هر 3نفر را با خوراندن شربتی 
که در آن سم ریخته بود به قتل رسانده است. اعترافات این زن 
نشان می داد که این پســر جوان در کرج به سر می برد و در این 
شــرایط گروهی از مأموران راهی این شهر شده و دومین متهم 
را نیز دستگیر کردند. با وجود دستگیری هر دو متهم و اعتراف 
آنها به ارتکاب 3جنایت اما هنوز انگیزه آنها مشــخص نبود. به 
همین دلیل بازجویی های تخصصی از آنان ادامه یافت تا اینکه 
دستگیرشــدگان اعتراف کردند که با انگیزه تصاحب اموال پدر 
خانواده دست به این کار زده اند. بررسی های تکمیلی حاکی از آن 
بود که پدر این خانواده تاجر و از وضعیت اقتصادی خیلی خوبی 
برخوردار بوده است. براساس این گزارش هم اکنون متهمان در 

بازداشت به سر می برند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه سرنوشت متفاوت 8محکوم به قصاص در سحرگاه دیروز 

مخوف ترین تبهکار آمریکا چطور در زندان کشته شد

زنی که به دلیل انفجار زودپز به شدت مصدوم شده بود ساعتی پس از 
انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.

به گزارش همشهری، این حادثه در خانه ای واقع در یکی از محله های 
شیراز اتفاق افتاد. این زن در حال درست کردن غذا با زودپز بود که 

ناگهان زودپز منفجر شــد. شــدت این حادثه به حدی بود که این 
زن از ناحیه سر به شدت دچار مصدومیت شــد. در این شرایط بود 
که امدادگران اورژانس زن مصدوم را به بیمارســتان شهید رجایی 
شیراز منتقل کردند و تالش ها برای مداوای این زن و نجات او آغاز 
شد. با وجود این ساعتی بعد او به دلیل شدت جراحات وارده جانش 

را از دست داد.
دکتر امین نیاکان،  رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی شیراز 

در این باره گفت: این زن در این حادثه متحمل جراحات زیادی شده 
بود که با وجود تالش همکارانم جانش را از دســت داد. او ادامه داد: 
به شهروندان توصیه می شود که در پخت غذا تا حد امکان از زودپز 
استفاده نکنند و اگر قصد استفاده از این ظروف را دارند، حتما نسبت 
به استاندارد بودن و سالمت آن مطمئن شوند. مسدود بودن مسیر 
سوپاپ ها به دلیل ریختن مواد و سبزیجات خردشده یکی از عوامل 

مهم گرفتگی و انفجار دیگ های زودپز است.

حدود ۴سال پس از کشته شــدن جیمز والتی بالجر، مخوف ترین 
تبهکار سال های اخیر آمریکا در زندان، 3زندانی از سوی دادستانی 
متهم به ارتکاب این جنایت شــدند. بررســی ها نشــان می دهد 
جیمز بالجر تنها چند ساعت از ورودش به زندان ویرجینیا توسط زندانیانی که ظاهرا 

از قبل انتظارش را می کشیدند کشته شده است.
به گزارش همشهری به نقل از دیلی میل، جیمز وایتی بالجر که بعد از بن الدن، دومین 
مرد خطرناک دنیا لقب گرفته بود، به اتهام هدایــت یک گروه تبهکار تحت تعقیب 
پلیس بود و اف بی آی از سال ها پیش برای دستگیری او مأموران خود را بسیج کرده 
بود. جیمز بالجر به قتل 21نفر و سرکردگی یک گروه تبهکار ایرلندی- آمریکایی به نام 
وینترهیل متهم بود که به اقداماتی چون فروش مواد مخدر، باج گیری و کالهبرداری 
دست می زد. چند سال قبل این تبهکار معروف در ایتالیا و انگلیس ردیابی شد اما هر بار 
که مأموران اف بی آی راهی آنجا شدند، توانست از دست آنها بگریزد. جیمز بالجر زمانی 
خبرچین اف بی آی بود و باعث دستگیری رهبران چندین شبکه و گروه تبهکاری در 
این کشور شده و به همین دلیل تبهکاران زیادی آرزوی گرفتن انتقام از وی را داشتند. 
این مرد در سال 1995و بعد از انجام چندین جنایت و ارتکاب جرایم مخوف ناگهان 
ناپدید شد تا اینکه در سال 2۰11و پس از 1۶ســال زندگی پنهانی توسط مأموران 

اف بی آی در یک آپارتمان در سانتامونیکای ایالت کالیفرنیا دستگیر شد.
او از همان زمان به زندانی در فلوریدا منتقل و روند رسیدگی به پرونده اش آغاز شد. 
تبهکار مخوف 7سال را در این زندان سپری کرد تا اینکه در سال 2۰18 تصمیم گرفته 
شد که وی به زندانی فوق  امنیتی در ویرجینیا منتقل شود. اما تنها چند ساعت پس 

از انتقال وی به زندان فوق  امنیتی بود که جسد غرق در خون او در سلولش پیدا شد.
با کشته شدن تبهکار مخوف تحقیقات پلیس برای شناسایی عامالن این جنایت که 
از زندانیان جرایم جنایی بودند آغاز شد. در این تحقیقات مأموران موفق به شناسایی 
3زندانی شدند که در قتل تبهکار مخوف نقش داشتند. تحقیقات از این 3زندانی ادامه 
داشــت و آنها در همه این مدت مدعی بودند که بی گناهند تا اینکه چند روز پیش، 
مقامات دادستانی با انتشار جزئیاتی از پرونده، از متهم شدن این 3زندانی به توطئه 

برای کشتن جیمز والتی بالجر خبر دادند.

جنایت در 6دقیقه 
براساس اطالعاتی که به تازگی منتشر شده، 3متهمی که در قتل تبهکار مخوف در 
زندان نقش داشتند، پل جی ۴8ساله، گیاس 55ساله و مک کینون 3۶ساله نام دارند.

پل  جی یکی از اعضای باند بزرگ تبهکاری در ماساچوست است که چند سال قبل 
دختر نوجوانی را به تصور اینکه چیزهای زیادی درباره او می داند ربود و به قتل رساند، 
گیاس، مجری معروف و یکی از اعضای مافیای ماساچوست است که به اتهام قتل 2نفر 
در زندان به سر می برد و مک کینون نیز یکی از اعضای باند تبهکاری ماساچوست است 
که در ارتباط با قتل یک نفر دستگیر و زندانی شده بود. بررسی ها نشان می دهد که 
این 3زندانی از قبل خبر داشتند که قرار است جیمز بالجر به زندان ویرجینیا منتقل 
شود و برای قتل او نقشه کشیده بودند. بالجر در ساعت2۰:3۰ روز 29 اکتبر به این 
زندان منتقل شد اما صبح روز بعد جسدش در ســلولش پیدا شد. صبح روز حادثه، 
حدود ساعت ۶صبح تمام درهای ســلول های زندان باز شد تا زندانیان بتوانند برای 

صرف صبحانه آنجا را ترک کنند. در ساعت ۶:۰۶ دو نفر از زندانیان به نام های پل جی 
و گیاس وارد سلول بالجر شدند و به مدت 7 دقیقه در آنجا ماندند و در ساعت ۶:13 
صبح از آنجا خارج شدند. در این مدت زندانی سوم یعنی مک کینون خودش را به پشت 
میزی رسانده بود که می توانست همزمان هم ایستگاه مأموران زندان و هم داخل سلول 
بالجر را ببیند. همه این شواهد نشان می دهد که مک کینون آن روز نقش نگهبان را 
به عهده داشته است. پل جی و گیاس نیز پس از ورود به داخل سلول بالجر، با ضربات 
ویلچر و چاقو او را به قتل رسانده و پس از تمیزکردن لباس ها و سر و صورتشان آنجا 
را ترک کردند. با این شــواهد بود که ال جی و گیاس از سوی دادگاه به مشارکت در 
قتل درجه یک متهم شــدند و مک کینون نیز به دروغگویی به اف بی آی متهم شد. 
مک کینون در همه این مدت مدعی بود که بی گناه است و روز حادثه شاهد جنایت 
نبوده است. دادســتان ها می گویند که هر 3متهم پس از جنایت نزد بقیه زندانیان 
اعتراف کرده اند که چطور برای انتقام جویی و به دســتور باندهای مافیایی خارج از 
زندان، نقشه قتل بالجر را عملی کرده اند. این 3زندانی در حالی در قتل تبهکار مخوف 
آمریکا متهم شده اند که خانواده بالجر می گویند متهم اصلی و مسئول مرگ بالجر 
اداره زندان هاست و آنها بودند که با تصمیم اشتباهشان برای انتقال بالجر به زندان 

ویرجینیا باعث کشته شدن او شدند.

بازداشت 2مظنون 
در قتل رئیس اسبق 

پزشکی قانونی
تحقیقات در پرونده قتل رئیس اســبق 
پزشــکی قانونی کشــور به بازداشــت 
2مظنون که با او اختالف مالی داشتند 

منجر شد.
به گزارش همشهری، این جنایت صبح 
یکشنبه، سی ام مرداد امسال در خیابان 
ایران زمین شهرک غرب رخ داد. آن روز 
وقتی دکتر علی محفوظی که متخصص 
بیهوشی و رئیس اسبق سازمان پزشکی 
قانونی بود و ســمت های دیگری مانند 
معاونت وزارت بهداشت را به عهده داشت 
وقتی از خانه ویالیی خود خارج شده و 
منتظر راننده شخصی خود بود تا به محل 
کارش برود به ضرب گلوله فردی ناشناس 
به قتل رســید. بررســی دوربین های 
مداربسته نشان می داد که قاتل کاله به 
سر و ماسک مشکی بهداشتی به صورت 
داشت و از ساعتی قبل مقابل خانه دکتر 
پرسه می زده است. او پس از شلیک دو 
گلوله به سمت آقای دکتر، فرار کرده که 
از همان زمان تحقیقات با دستور قاضی 
محمدتقی شــعبانی، بازپــرس جنایی 
تهران برای شناســایی قاتل مســلح و 
همدستان احتمالی او از سوی کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران شروع شد. 
مأموران در تازه تریــن تحقیقات خود 
به سرنخ هایی دســت یافتند و دو نفر را 
تحت عنوان مظنون بازداشــت کردند. 
آنطور که تحقیقات نشــان داده این دو 
نفر در جریان یک پروژه کاری با مقتول 
دچار اختالفات مالی شــده بودند. حاال 
این احتمال مطرح شده که آقای دکتر 
به دلیل اختالفــات مالی قربانی جنایت 
مرموز شده اســت. هم اکنون 2مظنون 
بازداشت شده با دســتور قاضی جنایی 
تهران در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهــی تهران قــرار گرفته اند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

خارجی

داخلی

ســحرگاه دیروز 8مــرد محکوم به 
قصاص در زندان رجایی شــهر پای 
چوبه دار رفتند که 5نفر از آنها به دار 
مجازات آویخته شدند و 3محکوم دیگر موفق شدند 
در آخرین لحظات از اولیای دم مهلــت بگیرند و به 

زندان برگردند.
به گزارش همشــهری، یکی از محکومانی که به دار 
مجازات آویخته شد نویسنده ای بود که 28بهمن سال 
95مردی را با شــلیک گلوله به قتل رساند. وی پس 
از دســتگیری درباره انگیزه اش گفت: همسر مقتول 
را می شــناختم. وقتی برایم درد دل کرد و رفتار بد 
شوهرش با او راگفت، ناراحت شدم. قرار شد شوهرش 
را گوشمالی بدهم و برای همین اسلحه ای تهیه کردم 
و روز حادثه به سراغ شوهر او رفتم و با شلیک گلوله 
او را به قتل رساندم اما واقعا قصدم قتل او نبود و فقط 
می خواستم او را تنبیه کنم. حتی فروشنده که اسلحه 
را به من فروخت گفت این اســلحه شکاری و مانند 
تیرکمان است و حتی کبک را هم نمی کشد اما دروغ 
می گفت و من ناخواسته قاتل شدم. عامل این جنایت 
در دادگاه به قصاص محکوم شد و حکم به تأیید قضات 
دیوان عالی کشور رسید. پس از قطعی شدن رأی مرد 
اعدامی دیروز پای چوبه دار رفت و پرونده زندگیش 

بسته شد.

قاتل پدر و برادر
دومین مردی که دیروز پرونده زندگیش بسته شد، 
فردی بود که ســال 91جان پدر و برادرش را گرفته 
بود. ششم مهر آن ســال زنی به کالنتری پرند رفت 
و اســرار جنایتی هولناک را فاش کرد.  او گفت: چند 
روز پیش همسرم در منزل پدرش، با برادرش درگیر 
شــد و  در حضور من او را با ضربــات متعدد چاقو به 
قتل رساند. آن شب جســد در خانه باقی ماند و ما به 
خانه مادرم رفتیم. فردای آن روز یک چمدان بزرگ 
خریدیم و جســد را داخل آن قرار دادیــم و با اجاره 
کردن یک دستگاه پیکان وانت،  چمدان را داخل آن 
قرار دادیم و به سمت شمال کشور حرکت کردیم. در 
آنجا یک ویال اجاره کردیم و ابتدا قرار بود همســرم 
جنازه را در ویال دفن کند امــا از آنجایی که انتهای 
کوچه به دریا می رسید، شب جسد را به سمت ساحل 
بردیم و در آنجا جســد را زیر سنگ ها دفن کردیم و 
همان شــب به تهران برگشــتیم. با اعتراف این زن، 
شوهرش بازداشت شــد و عالوه بر قتل برادر، به قتل 
پدرش هم اقرار کرد. او گفت: مادرم به دلیل اختالفات 

خانوادگی هشتم مرداد89 خودکشی کرد. من پدرم را 
عامل مرگ مادرم می دانستم و به همین دلیل داخل 
شــیرینی قرص خواب آور ریختم و پــدرم را پس از 
بیهوشی به قتل رساندم. مدتی بعد برادرم از راز این 
جنایت با خبر شد و تهدید کرد که مرا لو می دهد. به 
همین دلیل او را هم به قتل رساندم. این مرد به اتهام 
دو فقره جنایت به دو بار قصاص محکوم و با تایید حکم 

و اصرار اولیای دم، دیروز  به دار مجازات آویخته شد.

درگیری مرگبار
ســومین قاتلی که دیروز به دار مجازات آویخته شد 
جوانی بود که دوم مهر ســال 9۴بــا جوانی درگیر 
شده و با ضربات قمه و چاقو او را به قتل رسانده بود.

در تحقیقات مشخص شد که مقتول به طرفداری و 
حمایت از یکی از دوستانش در درگیری حضور داشته 
و توسط قاتل جانش را از دست داده است. عامل این 
جنایت دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه کیفری 
به قصاص محکوم شد. صبح دیروز وی پای چوبه دار 
رفت و در حالی که تالش واحد صلح و ســازش برای 
جلب رضایت خانواده مقتول بی فایده مانده بود، به دار 

مجازات آویخته شد.

قتل مرد طالفروش
چهارمین مردی که نامش در فهرســت اعدامی های 
دیروز بود مردی بود که 27دی سال 95صاحب یک 
طالفروشی را به قتل رساند. این پرونده با پیداشدن  
جســدی داخل ســطل زباله  به جریان افتاد. جسد 
متعلق بــه مردی حــدودا ۶۰ســاله و  صاحب یک 
طالفروشــی بود که 2 روز قبل  تر ناپدید شده بود. در 
ادامه مشخص شد که صاحب یک بنگاه امالک عامل 
این جنایت است. وی بازداشت شــد و در بازرسی از 
خودروی او مقداری از طالهای سرقتی مغازه مقتول 
کشف شد. در چنین شــرایطی او چاره ای جز اقرار 
حقیقت ندید و گفت:3ماه بود کــه بدهی باال آورده 
بودم؛ مبلغی حدود 3۰۰میلیــون تومان. به همین 
دلیل نقشه ســرقت از طالفروشــی را کشیدم و روز 
حادثه زمانی که مقتول مغازه اش را بســت و ســوار 
ماشینش شــد او را تعقیب کردم. در بین راه تصادف 
ســاختگی ایجاد کرده و به بهانه پرداخت خسارت 
مقتول را به مغازه ام کشــاندم و او را به قتل رساندم. 
پس از آن کلیدها را برداشتم و سراغ مغازه طالفروشی 
رفته و سرقت را انجام دادم. با اعترافات این مرد، وی 
در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد 

و صبح روز چهارشــنبه پای چوبه دار رفت. پیش از 
اجرای حکم، واحد صلح و سازش تالش کردند رضایت 
خانواده مقتول را جلب کنند اما بــا اصرار آنها حکم 
اجرا شد. اما پنجمین و آخرین مردی که صبح دیروز 
پرونده زندگیش با اجرای حکم قصاص بســته شد، 
سال 89جان همسرش را به دلیل اختالفات خانوادگی 
گرفته بود. این مرد پس از دستگیری  با ابراز پشیمانی 
از جنایتی که مرتکب شده به قتل همسرش به دلیل 
اختالفات خانوادگی اقرار کرد و با صدور حکم قصاص 
و تایید آن در دیوانعالی کشور، دیروز بعد از گذشت 

12سال از جنایت پای چوبه دار رفت و مجازات شد.

بازگشت به زندگی
از میان 8مرد محکوم به قصاص که دیروز پای چوبه دار 
رفتند،  5نفرشان قصاص شدند اما 3نفر دیگر به زندان 
بازگشــتند و اولیای دم به قاتالن مهلت دوباره دادند 
تا شاید با تالش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی 
تهران از مرگ نجات یابند. یکی از این 3نفر که توانست 
از اولیای دم فرصت زندگی بگیرد خواستگار اسیدپاش 
بود که 11مرداد سال 89به روی دختر موردعالقه اش 
اسید پاشــید. او انگیزه اش را شنیدن پاسخ منفی از 
سوی دختر موردعالقه اش بیان کرد. دختر جوان در 
جریان این حادثه اسیدپاشی جانش را از دست داد و 
عامل اسیدپاشی نیز دســتگیر شد. او مدعی شد که 
چون جواب منفی شنیده به روی دختر موردعالقه اش 
اسیدپاشیده است اما قصد کشتن او را نداشته است. 
وی به قصاص محکوم شــده بود و نامش در لیست 
محکومان دیــروز بود اما چون اولیــای دم در زندان 
حاضر نشدند، جوان محکوم به قصاص مهلت زندگی 
یافت. دومین فردی که دیروز پــای چوبه دار رفت و 
قصاص نشــد مردی بود که 1۶مرداد سال 92مردی 
راکه مزاحم همسر برادرش شده بود را به قتل رسانده 
بود. وی پس از خفه کردن مقتول، جســدش را در 
بیابان های اسالمشــهر رها کرده بود. او دیروز موفق 
شد از اولیای دم مهلت بگیرد و به زندان برگردد.  اما 
ســومین و آخرین فردی که قرار بود به دار مجازات 
آویخته شود،  28آبان 9۴در جریان درگیری دست 
به جنایت زده بود. وی انگیزه اش را اختالف با مقتول 
و سرقت مواد مخدر عنوان کرده و حکم قصاصش در 
دیوان تأیید شــده بود. مرد محکوم به قصاص دیروز 
اگرچه پای چوبه دار رفت اما در آخرین لحظات موفق 
شد با التماس و گریه از اولیای دم مهلت بگیرد و حکم 

قصاصش اجرا نشود.

انفجار زودپز بالی جان زن جوان شد


