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شهادت برای امنیت
چند روز قبل بود که یکی از مأموران وظیفه شناس پلیس در پست ایست و بازرسی 

در جیرفت با خودرو مورد یورش تبهکاری قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات گزارش
وارده به شهادت رسید. اما این تنها حادثه تلخی نیست که در هفته های اخیر برای 
مأموران پلیس اتفاق افتاده و فقط در 3ماه اخیر دست کم 23نفر از مأموران در ماموریت های 
 مختلــف بــه شــهادت رســیده اند. در ایــن داده نمــا نگاهــی گــذرا بــه

 این شهدا کرده ایم.
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ماه ها تالش و پیگیری تیم صلح و سازش دادسرای 

جنایی تهران، صبح دیروز نتیجه داد و 6 قاتل که گزارش
هرکدام در جریان پرونده های جداگانه مرتکب 
قتل و به قصاص محکوم شده بودند از مجازات قصاص رهایی 
یافته و از زندان آزاد شدند. به گزارش همشهری، ساعت 9صبح 
دیروز  6محکوم به قصاص از زندان رجایی شهر به دادسرای 
جنایی تهران انتقال یافتند تا آخرین تالش ها از سوی تیم صلح 
و سازش دادسرا برای آزادی آنها از زندان انجام شود. تالش هایی 
که از ماه ها قبل تر آغاز و موجب شده بود که خانواده های مقتوالن 
ازاجرای حکم قصاص گذشت کنند. با این حال این محکومان 
توانایی پرداخت دیه را نداشتند و به همین دلیل پشت میله های 
زندان بودند تا اینکه دیروز آخرین مراحل قانونی برای آزادی 
آنها نیز انجام و مهر آزادی در پرونده این 6محکوم ثبت شد. در 
جلسه دیروز، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی 
تهران، جمعی از خیرین، خانواده قاتالن، رضا درمیشــیان، 
کارگردان مطرح سینما و علی ضیاء، مجری معروف تلویزیون 
حضور داشتند. در این جلسه شهریاری، سرپرست دادسرا 
گفت: واحد صلح و سازش که از حدود 3سال قبل کارش را در 
دادسرای جنایی آغاز کرده، یک سازمان دولتی نیست و به همین 
سبب در آن به روی همه خیرین و هنرمندان و ورزشکاران برای 
کمک به محکومان قصاص باز است. این واحد تالش می کند تا به 
کمک افــرادی بروند که ناخواســته و در جریان یک لحظه 
عصبانیت مرتکب قتل شده اند و از کرده خود پشیمان هستند و 
خوشبختانه تا کنون موفق شده باعث نجات و آزادی زندانیان 
زیادی شود. صحبت های سرپرست دادسرا که به پایان رسید، 
مأموران بدرقه زندان به دستور مقام قضایی دستبند و پابند 
زندانیان را یکی پس از دیگری باز کردند و آنها که بعد از تحمل 
سال ها حبس به زندگی برگشته بودند با چشمانی اشکبار در 

آغوش خانواده هایشان قرار گرفتند.

محکومیکهرضایتمیگرفت
یکی از محکومانی که صبح دیروز طعم آزادی را چشید، شهریور 
سال88 در یک درگیری جان شوهر خواهرش را گرفت. او 13سال 
از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده و می گوید از سال 97تا 

االن به چند زندانی محکوم به مرگ زندگی بخشیده است.
چه شد که فکر کمک به زندانیان به سرت زد؟

از سال97 به بعد زندگیم دگرگون شد؛ از روزی که پای چوبه دار 
رفتم و مرگ را مقابل چشــمانم دیدم.آنجا بود که متوجه شدم 
مرگ از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است. مرا برده بودند تا حکم 
قصاصم را اجرا کنند اما به پای اولیای دم افتادم. حق داشــتند، 
چون من در درگیری جان عزیزشان را گرفته بودم اما از آن روز 
به بعد بارها و بارها خودم را سرزنش کرده بودم که چرا مرتکب 
چنین اشتباه بزرگ و فجیعی شده بودم. باور کنید همه  چیز در 
یک لحظه عصبانیت من رخ داد و بعد دیگر پشــیمانی سودی 
نداشــت. آن روز دل اولیای دم به رحم آمد و بزرگی کردند که 
حاضر شدند اجرای حکم را به تعویق بیندازند. مادرم پشت در 
زندان به پای آنها افتاده بود و تصور همه این چیزها عذابم می داد. 
وقتی رفتم پای چوبه دار و مرگ را از نزدیک احساس کردم و بعد 
برگشتم، دنیایم متفاوت شد. انگار فهمیدم که ما انسان ها روزی 
به نقطه پایانی می رسیم و دیگر همه  چیز متوقف می شود. از آن 
پس تصمیم گرفتم به افرادی که محکوم به قصاص شده بودند 

کمک کنم تا زندگیشان را نجات بدهم.
چطور به آنها کمک می   کردی؟

از داخل زندان با اولیای دم تمــاس می گرفتم و به آنها التماس 
می کردم تا به خاطر خدا و بچه هایشان، قاتل را ببخشند. تالشم 
نتیجه خوبی داشــت و با تماس های من چند نفــر از خانواده 

مقتوالن دلشان به رحم آمد و از قصاص صرف نظر کردند.
برویم به سراغ پرونده خودت، چه زمانی متوجه بخشش از 

سوی اولیای دم شدی؟
ســال97 به من مهلت دادند و از آن پس تالش های خانواده ام و 
تیم صلح و ســازش شروع شــد تا اینکه آنها از قصاص گذشت و 
درخواســت دیه کردند. با کمک خیرین و پادرمیانی کارگردان 
معروف، دیه پرداخت شد و امروز قرار اســت بعد از 13سال آزاد 
شوم و آزادانه در خیابان ها قدم بزنم. نمی دانید چه احساسی دارم، 
آزادی بعد از 13سال زندگی و شرایط سخت پشت میله های زندان 
و کابوس های شبانه. راستش می خواهم برای نجات زندانیان دیگر 
قدم بردارم. زمانی که در زندان بــودم، محکومان زیادی رفتند 
پای چوبه دار و دیگر برنگشتند. نمی دانید چه بار روانی ای دارد.  

می خواهم به خیلی ها کمک کردم تا زندگیشان را نجات بدهم.

میخواهمبرایپسرم،هممادرشوموهمپدر
در میان زندانیانی که دیروز در مراســم حضور داشتند، مردی 
میانسال به چشم می خورد که از سال 89 به اتهام قتل همسرش 
در زندان بود. پسر او اصرار بر قصاصش داشت اما به تازگی دلش 

به رحم آمد و پدر را بخشید.
چه احساسی داری که قرار است بعد از 12سال آزاد شوی؟

زندگیم را مدیون بخشش پسرم هســتم. آرزویم این است که 
زنده بمانم، برایش هم پدری کنم و هم مادری. اگر خدا عمری به 
من بدهد دوست دارم به مردانی که سرنوشت مشابه من دارند و 

پشیمان هستندکمک کنم تا به آنها زندگی ببخشم.
از ماجرای درگیری ای که باعث قتل همسرت شد بگو؟

با او اختالف داشتم اما هرگز قصد قتل نداشتم. درگیر شدیم و 
ناخواســته به زندگی او پایان دادم. دخترم رضایت داد اما پسرم 
نه. از من کینه به دل داشــت و هرگز به مالقاتم نیامد. از طریق 
آشنایان پیغام می فرستاد که هرگز مرا نمی بخشد اما من دست از 
تالش برنداشتم. در زندان برایش نامه نوشتم، چند نفر را واسطه 
فرستادم تا اینکه راضی شد با من صحبت کند و باالخره دلش به 
رحم آمد و مرا بخشید. بخشی از دیه را هم خیرین پرداخت کردند 

تا برای روح همسرم خرج نیازمندان شود.

اشک شوق 6محکوم 
به قصاص 

در 2ماه اخیر 16 مأمور پلیس در مأموریت های مختلف به شهادت رسیدند

  شهیدسجاد محمدی سلیمانی 
تاریخ و محل شهادت: 27شهریور، جیرفت

ستوان دوم ســجاد محمدی 
سلیمانی مأمور پاسگاه انتظامی 
اسفندقه شــامگاه یکشنبه، 
27شــهریورماه سال1401 در 
پست ایست و بازرسی مسیر 

جاده مواصالتی اســفندقه توســط یک خودرو 
زیرگرفته شد و به شهادت رسید.

  شهید امیر کیوانلو
تاریخ و محل شهادت: 13شهریور، تهران

شــهید مدافع وطــن امیر 
کیوانلو کــه در کالنتری106 
نامجــو خدمــت می کــرد 
13شهریور هنگام دستگیری 
یک ســارق منــزل از طرف 

 او هدف ضربه چاقــو قرار گرفت و به شــهادت 
رسید.

  شهید مظفر مرشدی مرام
تاریخ و محل شهادت: 19مرداد، محور میمه

شهید مظفر مرشدی مرام، متولد 
سال1369 در هرسین کرمانشاه، 
از کارکنــان اداره مبــارزه با 
قاچاقچیان مواد مخدر استان 
مرکزی بود. او روز 19مرداد 1401 

در عملیات مبارزه با قاچاق در محور میمه به دلیجان 
براثر حادثه رانندگی به شهادت رسید.

  شهید امیر آقاوردی زاده
تاریخ و محل شهادت: 7مرداد، هنگ مرزی سلماس

شــهید مدافع وطــن امیر 
آقاوردی زاده، متولد سال1381 
در شهرســتان نقده و سرباز 
نیروی پاسگاه کوزه رش هنگ 
مرزی سلماس بود. او 7مرداد 

درحالی که سوار برخودرو مشغول پایش نوار مرزی 
بود، براثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

  شهید علی سراوانی
تاریخ و محل شهادت: 25شهریور، گلستان

25شهریور براســاس اعالم 
گزارش به 110 مبنی بر درگیری 
خانوادگی در منطقه ای در محله 
رامیان واقع در استان گلستان، 
مأموران به محل مورد نظر اعزام 

شدند که علی سراوانی بر اثر تیراندازی شروری مسلح 
و اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نایل شد.

  شهید محمدجواد رحیمی
تاریخ و محل شهادت: 11شهریور، دامغان

شهید مدافع وطن محمدجواد 
11شــهریور هنگام  رحیمی 
تأمین امنیت شــهروندان در 
بیمارســتان والیت دامغان 
و در هنــگام دســتگیری 

 یک مجرم بــر اثر اصابــت گلوله به شــهادت 
رسید.

  شهید محمد احمدی محمدآبادی
تاریخ و محل شهادت: 19مرداد، محور میمه

شــهید محمــد احمــدی 
محمدآبادی، متولد سال1370 
در دلیجــان، از کارکنان اداره 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر 
اســتان مرکزی بــود که روز 

19مرداد در عملیات مبارزه با قاچاق در محور میمه 
به دلیجان براثر حادثه رانندگی به شهادت رسید.

  شهید نیما حاجی پور
تاریخ و محل شهادت: 7 مرداد، آذربایجان غربی

شــهید نیما حاجی پور، متولد 
سال1380 در کنگچین ارومیه 
و سرباز پاسگاه کوزه رش هنگ 
مرزی ســلماس ارومیه بود. او 
7مرداد درحالی که همراه با چند 

نفر دیگر از نیروهای هنگ مرزی مشغول پایش نوار 
مرزی بود، بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

  شهید رضا شریفی
تاریخ و محل شهادت: 24شهریور، هنگ مرزی بانه

شهید مدافع وطن رضا شریفی 
متولد ســال1375 آبدانان 
ایالم، از کارکنــان مرزبانی 
گروهان مرزی بانه اســتان 
کردستان 24شــهریور1401 

 هنگام تأمیــن امنیت و پایش مرزی به شــهادت
 رسید.

  شهید احمد وحیدی پویا
تاریخ و محل شهادت: 3 شهریور، چابهار

شــهید مدافع وطــن احمد 
وحیدی پویا کــه از نیروهای 
بازنشسته پلیس بود و به عنوان 
حراســت در بانــک خدمت 
می کرد، روز سوم شهریور 1401 

هنگامی که در بانک مشغول خدمت بود از سوی اشرار 
مسلح هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

  شهید سیروس میرحسنی
تاریخ و محل شهادت: 19مرداد، حاجی آباد هرمزگان

شهید ســیروس میرحسنی، 
متولد سال1370 در هرمزگان 
از پرســنل کادر انتظامی بود 
که 19مرداد پس از شناسایی 
2دستگاه خودروی قاچاقچیان  

به آنها دستور ایست داد اما مجرمان با خودرو به سمت 
مأموران حمله ور شدند و باعث شهادت او شد.

  شهید علی برزگرپور
تاریخ و محل شهادت: 3مرداد، کرمان

شــهید مدافع وطــن علی 
برزگرپور، رئیس عملیات ویژه 
پلیس اطالعــات فرماندهی 
انتظامی اســتان کرمان بود. 
او 3مرداد در جریان عملیات 

مبارزه با قاچاقچیان موادمخــدر در کرمان براثر 
اصابت گلوله قاچاقچیان به شهادت رسید.

  شهید پوریا سلیمی
تاریخ و محل شهادت: 19 شهریور، هنگ مرزی پاوه

شــهید مدافع وطــن پوریا 
سلیمی، ســرباز هنگ مرزی 
پاوه کرمانشاه بود. او در جریان 
عملیاتی که روز 19شــهریور 
برای مبارزه بــا قاچاقچیان 

مواد مخدر اجرا شده بود هدف گلوله اشرار مسلح 
قرار گرفت و به شهادت رسید.

  شهید اسماعیل جاللی صدر
تاریخ و محل شهادت: 24مرداد ، رودبار جنوب

شهید اسماعیل جاللی صدر 
متولد ســال1379 محمدآباد 
فهرج و از کارکنان کادر یگان 
تــکاوری کرمان بــود. او در 
عملیات مبارزه با اشرار مسلح 

در محور روستای پنگ شهرستان رودبار جنوب براثر 
اصابت گلوله اشرار به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

  شهید مهدی دامن باغ
تاریخ و محل شهادت: 8مرداد، کرمانشاه

شــهید مدافع وطن مهدی 
دامن باغ، متولد سال1360 در 
کردستان، نیروی کادر کالنتری 
15 شهرستان کرمانشاه بود. او 
8مرداد هنگام تأمین امنیت 

شهروندان در عملیات دســتگیری اراذل و اوباش 
براثر اصابت گلوله یکی از آنها به شهادت رسید.

  شهید علی فاضلی شاد
تاریخ و محل شهادت: 29تیر 1401، بانه کردستان

شهید مدافع وطن علی فاضلی 
شــاد، نیروی کادر مرزبانی 
بانه بــود. او روز 29تیر هنگام 
دفاع از مرزهای کشــورمان 
در درگیــری مســلحانه با 

 گروهک تروریستی بر اثر اصابت گلوله به شهادت
رسید.

ماموران کیف 100میلیونی را به صاحبش رساندند
وقتی مأموران پلیس، کیف حاوی 100میلیون تومان پول 
نقد و طال را پیدا کردند، صاحب آن هنوز خبر نداشت که 

همه اموالش را گم کرده است.
به گزارش همشهری، روز دوشنبه ستوان یکم سیدهادی 
محمودی، سرپرست پاسگاه انتظامی بندر الفت در استان 
هرمزگان به همراه یکی از همکارانش در حال گشــتزنی 
بودند که در خیابان منتهی به اســکله، چشم شان به یک 
کیف زنانه افتاد که در گوشــه ای از خیابــان افتاده بود. 
هیچ کس در آن حوالــی نبود و به نظر می رســید فردی 
کیفش را در آنجا جا گذاشته است. به همین دلیل مأموران 

به ســمت کیف رفتند و وقتی در آن را باز کردند با مقداری طال و پول نقد روبه رو شدند. داخل کیف 
گردنبند، دستبند، گوشواره، 4عدد سکه تمام بهار و یک گوشی موبایل بود و شواهد از این حکایت داشت 
که صاحبش آن را گم کرده است. به همین دلیل مأموران تالش برای پیدا کردن وی را آغاز کردند و 
با پیدا کردن شماره تلفنی که داخل کیف بود، موفق شدند صاحب آن را پیدا کنند. صاحب کیف زنی 
جوان بود که ظاهرا برای عزیمت به جزیره قشم وارد بندرالفت شده بود و زمانی که مأموران با وی تماس 
گرفتند، در حال سوارشدن به لندینگ کرافت و خروج از الفت بود. او که تا آن زمان خبر نداشت کیفش 
را گم کرده است، وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت، درحالی که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت به 

سرعت خود را به مأموران رساند.
به گفته سردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، پس از حضور این زن تمامی اموال 

با احراز هویت و دریافت فاکتور خرید طال و جواهرات، به وی تحویل داده شد.

قتل اسرار آمیز پزشک و سرقت 10هزار دالر 
تحقیقات برای رازگشایی از قتل یک پزشک طب سنتی 
که 10ســکه طال و 10هزاردالر از خانه اش سرقت شده، 

توسط تیم جنایی پایتخت آغاز شده است. 
به گزارش همشهری، بامداد دیروز گزارش قتل مردی به 
قاضی میثم حسین پور، بازپرس جنایی تهران اعالم شد 
که او دســتور تحقیقات در این باره را صادر کرد. مقتول 
پزشک طب سنتی بود که در خانه اش بر اثر خفگی به قتل 
رسیده و اموالش سرقت شده بود. همسر وی در تحقیقات 
گفت: یکی از فرزندانم در کنکور قبول شده و شب حادثه 
به خانه مادرم رفته بودیم تا به آنها شــیرینی قبولی در 

دانشگاه را بدهیم. همسرم هم در مطب فعالیت داشت و شــب که کارش تمام شد به خانه رفته بود. 
ما هم شبانه از خانه مادرم به خانه خود برگشتیم که متوجه شدم قفل در خانه شکسته است. فریاد 
کشیدم و از همسایه ها کمک خواستم. احتمال دادم که شوهرم در خانه نیست و دزد وارد منزلمان 
شده اما پس از ورود با پیکر نیمه جان شوهرم مواجه شدم. وی ادامه داد: چند روز قبل هم با همسرم 
داخل ماشینش بودیم که فردی سد راهمان شد. شوهرم از ماشین پیاده شده و با وی درگیر شد. پس 
از دقایقی مجددا شوهرم به داخل ماشین برگشت و وقتی من گفتم باید از فرد مزاحم شکایت کنیم 
شوهرم قبول نکرد و گفت احتماال فردی که با او درگیر شده از بیمارانش است تا اینکه امشب متوجه 
شدم جانش را از دست داده است.  در ادامه تحقیقات مشخص شد که 10 سکه طال و 10 هزاردالر از 
خانه آقای دکتر سرقت شده است که تیمی از کارآگاهان جنایی تحقیقات خود را برای کشف اسرار 

این جنایت آغاز کرده اند.

صفادشت اصفهان میان زباله ها رها شده است
30 سال از وعده مسئوالن برای اصالح وضع صفادشت خوانسار 
گذشته و با وجود وعده های مســئوالن نتیجه ای در این زمینه 
به دست نیامده است. حتی وعده های سفر استاندار اصفهان در 
اسفندماه 1400به رغم پیگیری های سریع اولیه ثمری نداشت.
صفادشت امروز نتیجه تخلیه 30 ساله پسماندها در این شهر است 
که باعث شده مسائل متعددی برای ساکنان صفادشت ایجاد شود. 
مهاجرت جوانان، خسارت به محصوالت کشاورزی و تلف شدن 
دام ها بخشی از این خســارت است که قطعا جبران ناپذیر است. 
وعده پرداخت غرامت درازای تخلیه پسماند به ساکنان منطقه 
داده شده، که آن هم عملی نشده است و با وجود راه اندازی کارخانه 

پسماند، صفادشت همچنان غرق در زباله است.
عباسی از خوانسار

تلفن های خانه موسیقی پاسخگوی مراجعان نیست
تلفن های خانه موسیقی در همه ساعات روز در زمان کاری پاسخگو 
نیست و در حالت اشغال است درحالی که شماری از اهالی موسیقی 
اموری دارند که نیازمند هماهنگی با این خانه اســت. مثال برای 
تمدید بیمه صندوق هنر نیازمند معرفی نامه از خانه موســیقی 
هستند درحالی که تلفن هایشان پاسخگو نیست که اقال بدانیم چه 

زمانی در آنجا حضور دارند.
رزاقی از تهران 

سیب های باغداران ارومیه روی دستشان مانده است
فصل برداشت سیب رســیده و باغداران حتی تمایلی به چیدن 
سیب ها ندارند چرا که خریداری برایشان نیست. نه امکان صادرات 
داریم نه دولت خرید تضمینی انجام می دهد و نه صنایع برای تبدیل 
سیب به فرآورده های دیگر وارد میدان می شوند. در این میان دالالن 
می تازند و محصول یک ساله مان را به پایین ترین قیمت می برند 

چرا که چاره ای نداریم. چه کسی فریاد ما را خواهد شنید.
اسمی از ارومیه 

ساختمان نیمه کاره شهید ورزدار کرج محل تجمع زباله 
شده است

یک ساختمان نیمه کاره در خیابان شهید ورزدار بلوار طالقانی 
کرج وجود دارد که از 10 سال پیش رها شده و تبدیل به محل 
تجمع اراذل و ریختن نخاله و زباله شده است. لطفا مسئوالن 
شهرداری کرج مالک این ساختمان را پیدا کرده و اجازه ندهند 

این وضع ادامه یابد که بسیار چهره زشتی دارد.
صفاپور از کرج

رتبه بندی معلمان با آیین نامه ضعیف بی فایده است
نحوه اجرای قانون رتبه بندی معلمان ضعیف است و این ضعف ها 
قانون رتبه بندی را از خاصیت انداخته است. اینکه معلم به نوعی 
مجبور شود که برای مشمول شدن در قانون رتبه بندی، مدارکی 
را بارگذاری کند که بعضاً متعلق به خودش نیست، کار صحیحی 
نیست و این از ضعف آیین نامه وزارتخانه آموزش و پرورش است، 
هر چند که وزارتخانه خود نخواهد که چنین اتفاقی بیفتد. لطفا 

بر این موضوع و موضوعات مشابه نظارت شود.
ابراهیم بیگی از تهران 

سد معبر نمایشگاه داران اتومبیل در سمنان نیازمند برخورد است
در بعضــی از نقاط شــهر ســمنان مشــاهده می شــود که 
نمایشــگاه داران با ایجاد سد معبر و اشــغال بخش وسیعی از 
پیاده رو، موجب افزایش ترافیک و ورود عابران به سطح معابر 
و در نتیجه افزایش احتمال تصادفات شهروندان شده اند. بارها 
موضوع را با اعالم به ســامانه های شــهری و ترافیک و پلیس 
سمنان پیگیر شده ایم،  اما به جریمه کردن اندک یا تذکر اکتفا 
شــده و بعد از چند روز دوباره همان روال ســابق از سرگرفته 

می شود. لطفا به این موضوع توجه کنید.
خوشدل از سمنان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم
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