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افراد مسلح که با مردی دچار اختالف مالی شده بودند 

انتظامی
پسر او را ربودند تا حساب شان را تسویه کنند؛ اما پلیس 

نقشه آنها را ناکام گذاشت. 
به گزارش همشهری، این آدم ربایی روز دهم دی ماه امسال در یکی از 
محله های شهر دلگان واقع در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. 
آن روز چند مرد مسلح که صورت های شان را پوشانده بودند در خیابانی 
خلوت به پســری جوان نزدیک شــدند و با تهدید او را سوار خودروی 
پژو405 کرده و از آنجا گریختند. با اعالم این حادثه به پلیس، تحقیقات 

مأموران در این باره آغاز شد. 
کارآگاهان پلیس در همان بررسی های اولیه پی بردند که آدم ربایان از 
مدتی قبل با پدر جوان ربوده شــده دچار اختالف مالی شده بودند و با 
باالگرفتن این اختالفات آنها دست به آدم ربایی زده اند. با وجود شناسایی 
عامل اصلی آدم ربایی اما هنوز معلوم نبود که او و همدستانش پسر جوان 
را در کجا زندانی کرده اند. مأموران به تحقیقات خود ادامه دادند تا اینکه 
سرانجام به نخستین سرنخ دســت پیدا کردند. شواهد به دست آمده 
حاکی از آن بود که آنها پسر 20ساله را در خانه ای در دلگان نگهداری 

می کنند. به این ترتیب آنجا را به محاصره خود درآوردند و تالش کردند 
با وارد شدن به آنجا گروگان را نجات دهند. مأموران با احتیاط زیادی 
وارد دخمه آدم ربایان شدند و در شرایطی که هیچ کس به جز پسر جوان 
در آنجا حضور نداشت، او را آزاد کردند. شواهد نشان می داد که آدم ربایان 
ساعتی پیش از حضور پلیس از آنجا گریخته اند. سرهنگ مرتضی جوکار، 
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان در این باره گفت: 
با وجود آزادی گروگان اما با توجه به شناســایی آدم ربایان تحقیقات 

تخصصی برای دستگیری آنها ادامه دارد.

مادربزرگ به حرمت روز مادر بخشید

وقتی تازه عروس با شوهرش دعوایش شد، 
قهر کرد و به خانه مادرش رفت. داماد جوان 
نیز برای برگرداندن او راهی خانه مادرزنش 
شــد اما در آنجا اتفاقاتی رخ داد که مســیر 
زندگی این خانواده را تغییــر داد. تازه داماد 
به جرم قتل مادرزنش دستگیر و به قصاص 
محکوم شــد و 10ســال را با کابوس اعدام 
گذراند تــا اینکه در آســتانه روز مادر اتفاق 

دیگری رخ داد.
به گزارش همشــهری، شــروع این پرونده 
به نهــم تیر ســال91 برمی گــردد. آن روز 
ســاکنان خیابانی در بومهن با دیدن مردی 
که با لباس های خونی در حــال فرار بود، به 
وحشت افتادند. همزمان صدای جیغ و فریاد 
از خانه ای در همان حوالی شنیده می شد و 
همه اینها حکایت از حادثه ای هولناک داشت. 
وقتی مأموران پلیس به محل حادثه رسیدند، 
با زنی روبه رو شدند که غرق خون روی زمین 
افتاده بود. او با ضربه چاقو به قتل رســیده و 
قاتل همان جوانی بود کــه دقایقی  قبل تر با 

لباس های خونی از محل گریخته بود.
عامل جنایت داماد خانواده و مقتول مادرزن 
وی بود. دختر مقتول که از این حادثه شوکه 
شــده بود به مأموران گفت: چند ماه پیش 
با مردی به نام حامــد ازدواج کردم اما دچار 
اختالفاتی با یکدیگر شــدیم. اختالفاتی که 

باعث شــده بود هر روز باهم درگیر شویم و 
آخرین بار حامد مــرا کتک زد و من هم قهر 

کردم و به خانه مادرم آمدم.
وی ادامه داد: ساعاتی قبل حامد برای صحبت 
دربــاره اختالفاتمان، آشــتی و برگرداندن 
من، به خانــه مادرم آمد. وقتــی صحبت از 
اختالفاتمان شد، باز هم مشاجره شروع شد. 
حامد شروع کرد به بی احترامی کردن و من 
و مادرم خیلی ناراحت شدیم. مادرم با برادرم 
تماس گرفت و از او خواست به خانه مان بیاید 
که حامد را آرام و بین مان آشتی برقرار کند. 
برادرم فورا خودش را رساند اما حامد به شدت 
عصبانی بود و نمی توانست خشمش را کنترل 
کند. او چاقویی برداشت و می خواست برادرم 
را بزند اما مادرم خودش را سپر بال کرد و ضربه 

چاقو به او خورد و جانش را گرفت.

قصاص
تیمی از کارآگاهان جنایی، تحقیقات برای 
بازداشــت داماد فــراری آغــاز کردند. این 
تالش ها بعــد از 15روز نتیجه داد و قاتل در 
مخفیگاهش به دام افتــاد. او در بازجویی ها 
گفت: اصال قصد کشتن کســی را نداشتم، 
آن روز رفته بودم برای آشــتی با همسرم و 
برگرداندن او به خانه اما ناخواســته دست 
به جنایــت زدم. متهــم ادامــه داد: وقتی 
درگیری باال گرفت در یک لحظه کنترلم را 
از دست دادم و با چاقو قصد داشتم ضربه ای 
به دســت برادرزنم بزنم و او را بترســانم اما 
ناگهان مادرزنم در دفاع از او، خودش را مقابل 

پســرش قرار داد و ضربه من ناخواسته جان 
وی را گرفت. متهم که به شــدت پشیمان و 
نادم بود، صحنه جنایت را بازســازی کرد و 
مدتی بعــد در دادگاه پای میز محاکمه قرار 
گرفت اما پشیمانی وی برای نجات از قصاص 
کافی نبود. مادر و 6فرزنــد مقتول ازجمله 
تازه عروس، اولیای دم بودند که همگی برای 
قاتل درخواست قصاص کردند. به این ترتیب 
وی به قصاص محکوم شد و این حکم مدتی 
بعد به تأیید قضات دیوانعالی کشور نیز رسید.

10سال بعد
پرونده برای انجام مقدمــات اجرای حکم، 
پیش روی قاضی امیــن کرمانی نژاد، دادیار 
شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران قرار گرفته بود. داماد محکوم به قصاص 
در یک قدمی مجازات مرگ قرار داشــت و 
در این شرایط تیم صلح و سازش دادسرای 
جنایــی تهران، بــه دســتور قاضی محمد 
شهریاری، سرپرست دادسرا تشکیل جلسه 
داد و تالش برای نجات این مرد از قصاص را 
آغاز کرد. تالش ها نتیجه داد و 6فرزند مقتول 
قاتل مادرشان را بخشیدند اما مادربزرگ آنها 
یعنی مادر مقتول هنوز تصمیمش را نگرفته 
بود تا اینکه وی دیروز به دادســرای جنایی 
رفت و گفت که آمده تا به خاطر رضای خدا و 
در آستانه روز مادر، بدون هیچ چشمداشتی 
قاتل دخترش را ببخشــد. این زن زمانی که 
برگه رضایت را امضا می کرد گفت: پس از آنکه 
دخترم جانش را از دست داد، دیگر نتوانستم 

از زندگی لذت ببرم. همیشه جای خالی او 
را می دیدم و عذاب می کشیدم، داغ رفتن 
او بر شانه هایم ســنگینی می کرد و برای 

همین تنها خواسته ام قصاص قاتلش 
بود. اما در این مدت بارها خانواده 

او به خصوص مــادرش نزد من 
آمدند و خواستند وی را ببخشم. 
خودم مادرم و می دانستم که 
مــادر او چــه می گویــد و 
نمی خواهم مــادری مثل 
من داغ فرزندش را ببیند. 
با تمام وجودم داغ از دست 
دادن فرزند را درک کرده ام 
و می دانم یک مــادر پس از 
دست دادن فرزندش چه درد 

عظیمی را متحمل می شود. 
به همین دلیــل تصمیم 
گرفتم به حرمت حضرت 
فاطمه)س( و روز مادر 
از قصاص قاتل دخترم 
گذشــت کنــم. چون 

می دانم که او در این مدت 
عذاب زیادی کشیده و پشیمان 

و نادم است.
براســاس این گزارش، با بخشش اولیای 
دم، مرد اعدامی که در یک قدمی مجازات 
مرگ قرار داشت از چوبه دار فاصله گرفت 
و به زندگی برگشت تا به زودی مقدمات 
آزادی او از زندان بعد از گذشت 10سال 

حبس فراهم شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

سرنوشت شیرین داماد محکوم به قصاص پس از 10سال

نجات گروگان 20ساله از دخمه آدم ربایان

 مجروح  شدن ۸00 مأمور پلیس
در ناآرامی های تهران

» 800نفــر از مأموران پلیس تهــران در ناآرامی های اخیر 
مجروح شــدند و 6کیوســک پلیس به آتش کشیده شد« 
فرمانده انتظامی پایتخت با اعالم این خبر گفت که خستگی 

برای پلیس معنایی ندارد.
به گزارش همشهری، همزمان با آرام شدن اوضاع در اغلب 
شهرهای کشور و تهران، سردار حســین رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهــران بزرگ درباره عملکــرد پلیس پایتخت در 
جریان ناآرامی های اخیر به فارس گفت: دشــمن در جنگ 
ترکیبی و در واقع قبل از آن جنگ شناختی با تالش بی وقفه 
از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده و خود دشــمن و اعوان و 
انصارش بسیار امیدوار بودند که به نتایج مدنظر برسند اما 
با هوشــیاری مردم، که به رغم تمام مشکالت، به خصوص 
مشکالت اقتصادی پای نظام هســتند، به نتیجه نرسیدند. 
وی ادامه داد: ما در این مدت صادقانه ایستادیم و هنوز هم 
در صحنه هستیم؛ مأموران ما نه خسته می شوند و نه حتی 
یک سرباز ما عقب نشــینی کرد   و ما در مقابل بدخواهان و 
دشمنان این ملت ایســتاده ایم؛ آن هم با روحیه، انگیزه و 
اعتقاد و باورمان این اســت که باید مسئوالن یک مقداری 
مشــکالت را حل کنند. فرمانده انتظامــی پایتخت درباره 
تعداد مامورانی که در ناآرامی های اخیر مجروح یا شــهید 
شــده اند گفت: حدود 800نفر از همکاران ما در این مدت 
از جراحت سطحی تا جراحت سنگین را متحمل شدند که 
هنوز حدود 8 تا 10نفر در بیمارستان بستری هستند و یک 
نفر از مأموران نیز به درجه رفیع شهادت نائل شد. همچنین 
6کیوسک پلیس تهران در اغتشاشات آسیب دید. فرمانده 
انتظامی پایتخت به وظیفه ذاتی پلیس در برقراری امنیت 
اشاره و تصریح کرد: پلیس نمی تواند اجازه دهد عده ای که 
بدخواه این ملت و نظام و کشور و به خصوص اسالم هستند 
امنیت و آرامش جامعه را بر هــم زده و به نوامیس تعرض 
کرده و اموال مردم را مورد آسیب و تعرض قرار دهند. همه 
بدانند، حتی آنهایی که با ما بد هستند هم بدانند که پلیس 

خدمتگزار آنهاست و برای امنیت مردم تالش می کند.

مهر تأیید بر حکم اعدام یکی 
از عامالن اغتشاشات پاکدشت

حکم محمد بروغنی که به اتهام دست داشتن در اغتشاشات 
اخیر پاکدشت به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود در 

دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گزارش همشــهری، به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه،  
متهم محمد بروغنــی معروف به »ممد آلفا« اســت که به 
اتهام محاربه   ازطریق کشیدن سالح سرد و حمله مسلحانه 
و جرح عمدی با چاقو به یکی از مأمــوران حافظ امنیت به 
قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشــت برای شــهروندان و 
ناامنی در محیط و به آتش کشــیدن فرمانداری شهرستان 
پاکدشــت و تخریب اموال آن بــا حکــم دادگاه به اعدام 
 محکوم شده بود که این حکم توسط دیوان عالی کشور نیز 

تأیید شد.
جلســه محاکمه این متهم روز هفتم آبان ماه امسال برگزار 
شد و در جریان آن نماینده دادســتان اعالم کرد که عالوه 
بر مســتندات و اعترافات موجود در پرونده، از گوشی تلفن 
همراه متهم تصاویری اســتخراج شده اســت که به وضوح 
نقش لیدری وی در اغتشاشات پاکدشت را نشان می دهد. 
فیلم های استخراج شــده از گوشی متهم نشان می دهد که 
او ضمن تعقیب یکی از نیروهای حافظ امنیت که به شدت 
توسط اغتشاشگران مصدوم شده او را با قمه مجروح می کند.

در همین حال متهــم در دادگاه ضمن پذیــرش اتهامات 
 خود گفــت: مــن جوگیــر شــدم و آن کارهــا را انجام

دادم.
در روزهــای اخیــر خبرهایــی غیرواقعی دربــاره نقض 
حکم محمــد بروغنــی در دیوان عالی کشــور منتشــر 
شــد کــه روز گذشــته خبرگــزاری میــزان وابســته 
به قوه قضاییــه اعالم کرد کــه این خبرها صحــت ندارد 
و حکم ایــن متهــم در دیوان عالی کشــور تأیید شــده 
 و تصمیــم قضایی جدیــدی نیــز در این پرونــده گرفته 

نشده است.

کوتاه از حادثه

مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی عادالنه نیست
با توجه به بررســی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس 
شورای اسالمی به نظر می رسد این طرح در شرایط فعلی نباید 
اجرایی شود چرا که جهش های قیمت باعث شده است برخی 
اقالم مشــمول این مالیات چند ده تا چند صد برابر شوند اما 
مالکان آنها سودی عایدشان نشده اســت حتی اگر آن اموال 
مثال مسکن یا سهام خود را بفروشند هم سودی نخواهد داشت 
چون تورم اجازه این سوددهی را نمی دهد. در ثانی در برخی 
کشورهای پیشرو مانند سوئیس یا کشــورهای مشابه ما از 
جمله ترکیه این طرح هنوز اجرایی نشده است.چه اصراری 
است که در شرایط بحرانی طرح های تنش زا بررسی شوند 

حتی اگر رأی نیاورند؟
میرمسعودی از مشهد

تجهیزات هرس درختان معابر و اماکن عمومی به روز شود
این روزها تعدادی از زحمتکشان شــهرداری در حال هرس 
درختان اتوبان ها و خیابان ها هســتند کــه طبیعتا قدردان 
زحمات شان هستیم اما چرا این کار با اره های دستی و وسایل 
ابتدایی انجام می شود؟ اســتفاده از اره برقی سرعت کار را باال 

می برد و از خستگی بیش از حد باغبان ها جلوگیری می کند.
مقتدایی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

تکریم ارباب رجوع فراموش شده است
بارها به دعوت مدیران دولتی به جلساتی که خود خواسته اند دعوت 
شده ام و متأسفانه شاهد بوده ام که خود فرد مسئول دعوت کننده، به 
بهانه تکراری »کار مهمی پیش آمد« به موقع در جلسه حاضر نبوده 
است. این موضوع عالوه بر بی احترامی به دعوت شونده، یادآور این 
نکته منفی است که مسئولی که قادر به تنظیم وقت خود نیست 

چطور می تواند حالل مشکالت مردم باشد؟
مرتضی حیدری از تهران

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  قدردانی 
قیمت های میادین میوه و تره بار تهران واقعا مناسب است

به جرأت می توان گفت اگر میادین میوه وتره بار تهران نباشند 
بخشی از مردم قادر به خرید هیچ نوع میوه و تره باری نیستند 
ضمن اینکه کاالهای سوپرمارکتی و خشکباری عرضه شده 
در این مکان ها نیز واقعا قیمت مناســبی دارد. بعضا تفاوت 
قیمت برخی اقالم تا 20هزار تومان در هر کیلوست. جا دارد 
از این امتیازی که برای شهروندان کالنشهر گران و پرترافیک 
تهران قائل شده اند قدردانی کنیم و از مسئوالن بخواهیم نظیر 
این میادین میوه وتره بار را در همه جای ایران گسترش دهند.
علی اکبری از تهران


