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فرمان�ده انتظام�ي ته�ران 
بزرگ گفت: بايد در برخورد با 
مردم، رفتار پليس را حرفه اي 
كني�م و اگر م�ا انتظ�ار رفتار 
حرف�ه اي از فرمانده ه�ان و 
همكارانم�ان داري�م در وهله 
اول بايد آنها را توانمند كنيم. 
سردار حسين رحيمي با بيان اين 

مطلب در حاش��يه افتتاحيه كارگاه هاي آموزشي 
پليس راهور پايتخت توضيح داد: اين كارگاه براي 
ارتقاي رفتار پليس برگزار شده كه در گام اول براي 
فرمانده هان و مسئوالن پليس راهنمايي و رانندگي 
كالس هاي ايمن س��ازي وحرفه اي ك��ردن رفتار 
فرمانده هان را آغاز كرديم و كارگاه آموزشي براي 
فرمانده هان و مسئوالن پليس راهنمايي و رانندگي 
برگزار شد. تالش ما اين است كه اين دوره ها براي 
ارائه خدمات بهت��ر و حرفه اي به م��ردم و جامعه 

برگزار شود. 
او درباره توانمند سازي مديران گفت: مسئوليت 

و مأموري��ت مديري��ت ترافيك 
در تم��ام ش��هرها و محورهاي 
مواصالت��ي ب��ر عه��ده پليس 
اس��ت از همين رو باي��د اعمال 
قانون هايمان را هدفمند كنيم. 
همچنين در بحث مشاوره و ارائه 
خدمات بايد جدي ت��ر برخورد 
كنيم و در بحث آموزش رانندگان 

متخلف بايد با برنامه پي��ش برويم كه تمام اين 
موارد در اين كارگاه ها ديده شده است. سردار 
رحيمي تأكيد كرد: بايد در برخورد با مردم رفتار 
پليس را حرف��ه اي كنيم و اگر م��ا انتظار رفتار 
حرفه اي از فرمانده هان و همكارانمان داريم در 

وهله اول بايد آنها را توانمند كنيم. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به اين سؤال 
كه براي توقف ممنوع ها قبل از به اتمام رس��يدن 
طرح زوج و فرد چه اقداماتي انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: مردم از توقف  هاي دوبل و سوبل گاليه مند 
هستند كه بخشي از ترافيك تهران نيز مربوط به 
اين موضوع است. ما اقدامات مان را شروع كرديم 
و در هفت الي هش��ت نقطه سد معبرهاي مهم را 
جمع آوري كرديم و باز هم ابالغ ش��ده است كه 
هر منطقه راهنمايي و رانندگي مكلف هستند با 
س��دمعبرها برخورد كنند. به گفته وي در تهران 
روزانه بالغ بر 2هزار و 500 تصادف اعم از جرحي 

و خسارتي در تهران رخ مي دهد كه 
در تمام اين موارد پليس در صحنه 

حضور پيدا مي كند. 
رحيمي افزود: به ط��ور ميانگين 
روزانه در 300 فق��ره از تصادفات 
خس��ارتي و 60 فق��ره تصادفات 
جرحي در تهران كروكي كشيده 

مي شود. 
   پول بدهيد، تردد كنيد 

سردار مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ هم درباره طرح جديد ترافيك گفت: 
از ابتداي تيرماه براساس مصوبات شوراي ترافيك 
شهر و شوراي اسالمي شهر تهران افرادي كه داراي 
پالك تهران هستند 20 روز در هر فصل مي توانند 
به صورت رايگان در اين محدوده تردد كنند و بعد 
از 20 روز نيز مي توانند با پرداخ��ت عوارض تردد 
داشته باشند. مبلغ عوارض نيز 50 درصد مبلغ طرح 
ترافيك است. اين مبلغ نيز به مواردي مانند معاينه 
فني خودرو نيز بستگي دارد، يعني اگر خودرويي 
معاينه فني داش��ته باش��د، طبعاً 
هزينه كمت��ري پرداخت مي كند 
و همچني��ن چنانچه در س��اعت 
غيرپي��ك مراجعه كنن��د، باز هم 
هزينه كمتري پرداخت مي كنند. 
همچنين محدوديت��ي براي تردد 
نداريم و فقط پرداخت هزينه است 
طبيعتاً پرداخت هزينه در بلندمدت 
باعث كاهش تردد مي شود و مردم را ترغيب مي كند 

از حمل و نقل عمومي استفاده كنند. 
س��ردار مهماندار درب��اره جريمه اف��رادي كه در 
اين محدوده وارد مي ش��وند، گف��ت: افرادي كه 
ثبت نام كرده و اعتبار خريداري مي كنند عوارض 
از اعتبار آنها كس��ر خواهد شد، اما چنانچه كسي 
خارج از مدت 20 روز در اي��ن محدوده تردد كند 
تا دوماه فرصت دارد تا ع��وارض خود را پرداخت 
كند. ش��هرداري نيز بالفاصله بعد از تردد در اين 
محدوده براي فرد پيامكي ارسال مي كند و شهروند 
تا دوماه فرصت پرداخت عوارض را دارد و چنانچه 
در اين مدت زمان عوارض را پرداخت نكند جريمه 
خواهد شد و عالوه بر اينكه مبلغ عوارض به عنوان 
عوارض معوق در سامانه شهرداري ثبت خواهد شد 
شماره پالك براي پليس نيز ارسال مي شود و فرد 
به مبلغ 20 هزار تومان براي هر بار تردد غيرمجاز 

جريمه مي شود. 

 پرونده حادثه خونين 
علوم و تحقيقات ورق خورد

اولين جلسه رسيدگي به پرونده حادثه خونين دانشگاه علوم و تحقيقات كه به 
مرگ 10نفر منجر شد، روز گذشته در مجتمع قضايي كاركنان دولت برگزار شد. 
پنجم دي سال گذشته بود كه يك دستگاه اتوبوس دانشگاه علوم تحقيقات در 
حال انتقال دانشجويان دچار واژگوني شد كه در جريان آن 10 نفر كشته و 28 نفر 
مجروح شدند. با كامل شدن تحقيقات در اين باره راننده فوت شده، دانشگاه و 
پيمانكار مسئول خدمات رساني مقصر شناخته شده و با صدور كيفرخواست 
عليه آنها پرونده براي رسيدگي به ش��عبه 105۷ مجتمع كاركنان دولت به 
رياست قاضي عاليشاه ارجاع ش��د. روز گذشته بعد از رسميت يافتن جلسه، 
نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و با قرائت كيفرخواست براي عامالن 
حادثه درخواست مجازات قانوني كرد. در ادامه چند نفر از شاكيان در جايگاه 
حاضر شدند و ش��كايت خود را مطرح كردند. قاضي عاليشاه بعد از شنيدن 

اظهارات شاكيان ادامه رسيدگي به پرونده را به جلسه بعد موكول كرد. 

 ربودن همسر صيغه اي 
براي زنده كردن پس انداز

م�ردي ك�ه ب�راي اخ�اذي از همس�ر صيغ�ه اي اش اق�دام ب�ه ربودن 
او ب�ا كم�ك يك�ي از دوس�تانش ك�رده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز چهارشنبه 22 خرداد ماه زن جواني به نام زهره وارد 
شعبه ششم بازپرسي دادسراي جنايي تهران بزرگ شد و از شوهر صيغه اي اش و 
دوست او به اتهام آدم ربايي و سرقت ش��كايت كرد. او گفت: »امروز صبح وقتي از 
متروي هفت تير خارج شدم ناگهان شوهر صيغه ام و مردي كه همراه او بود به زور 
من را سوار يك دستگاه خودروي پژو 206 سوار كردند و با خود بردند. بين راه يكي 
از آنها گفت براي آزادي ام بايد 20 ميليون تومان به آنها بپ��ردازم وگرنه دو دختر 
پنج  ساله و هفت ساله ام را مي دزدند. من هم از ترس 8 ميليون و 800 هزار تومان پولي 
كه در حسابم داشتم را به حساب آنها منتقل كردم. آنها هم بعد از واريز شدن پول به 
حسابشان من را رها كرده و گريختند.« شاكي ادامه داد: »وقتي به خانه برگشتم ديدم 

دخترانم در خانه نيستند براي همين نگرانم براي آنها اتفاق بدي افتاده باشد.«
بعد از طرح شكايت تحقيقات براي شناسايي دو آدم ربا به جريان افتاد. كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران در اولين گام سينا، شوهر 24 ساله او را شناسايي و 
بازداشت كردند. متهم گفت: »مرداد سال 9۷ بود كه در خيابان مولوي با زهره آشنا 
شدم. او درد دل كرد و گفت از شوهرش طالق گرفته و به سختي زندگي مي كند. 
اين ش��د كه او را صيغه كردم و از آن به بعد درآمدم را در اختيارش مي گذاشتم تا 
پس انداز كند. « متهم ادامه داد: »با موتور در يك پيك موتوري كار مي كردم و بعضي 
روزها هم دستفروشي مي كردم. زميني داشتم و مي خواس��تم با پولي كه زهره 
پس انداز مي  كند خانه اي بسازم و زندگي ا م را با او شروع كنم تا اينكه از ازدواج دائم با 
او پشيمان شدم. بعد خواستم پس اندازم كه به 20 ميليون تومان رسيده بود را به من 
برگرداند اما او طفره مي رفت تا اينكه تصميم گرفتم به زور پولم را پس بگيرم. اين شد 
كه طبق نقشه به كمك يكي از دوستانم او را سوار ماشين كرديم و... .« متهم در آخر 
گفت: »بعد از رفتن زهره ما هم به خانه رفتيم و از سرنوشت بچه هاي او بي خبرم.« 
بعد از اقرارهاي متهم كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات ميداني دريافتند دو 
دختر شاكي در نبود مادرشان راهي پاركي در نزيكي خانه شان شده و مشغول بازي 
بودند كه با كمك پليس به مادرشان تحويل داده شدند. تحقيقات براي بازداشت 

همدست متهم در اداره يازدهم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

متهم: شوهرم به من توجه نمي كرد، شليک كردم !
زن جواني كه متهم است دو سال قبل با 
كمك دختر و پسر نوجوانش، شوهر خود 
را با ش�ليك گلوله به قتل رسانده بود، 
در جلس�ه دادگاه ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم تير  سال 96، 
مأم��وران پلي��س ته��ران از قت��ل مرد 
جواني در خان��ه اش باخبر و راهي محل 
شدند. در بررس��ي هاي اوليه معلوم شد 
سعيد 45 ساله با ش��ليك گلوله به قتل 
رسيده است. همچنين مشخص شد كه 
عامل قتل همسر 42 ساله اوست كه در 
محل بازداشت شد. الهام در شرح ماجرا 
گفت: »ش��وهرم را به خاط��ر اختالفات 
خانوادگي با همدستي دختر و پسر 16 

و 1۷ ساله ام به قتل رساندم.«
با كامل ش��دن تحقيقات الهام به اتهام 
مباش��رت و دختر و پس��ر وي به اتهام 
معاونت در قتل مجرم ش��ناخته شدند 
و پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. ابتداي جلسه بعد 
از اينكه اولياي دم درخواس��ت قصاص 
كردند، اله��ام در جايگاه ق��رار گرفت و 
گفت: »ش��وهرم به م��ن بي توجه بود و 
بارها به او اعت��راض كرده ب��ودم، اما او 
اهميتي نم��ي داد. همين بهانه اي بود تا 

براي پر كردن اوقات فراغتم ساعت ها در 
فضاي مجازي سرگرم باشم. با اين حال 
ش��وهرم به من بي توجه بود و اعتنايي 
نمي كرد.   تا اينكه در اينستاگرام با مردی 
آشنا ش��دم و ش��روع به چت با او كردم 
و ب��رای مدتی ب��ا او درددل می كردم.« 
متهم ادام��ه داد: »يك روز ش��وهرم به 
رفتارم مظنون شد و با هم درگير شديم. 
درگيري ما آن قدر باال گرفت كه تصميم 
به قتل او گرفتم. از پسرم خواستم چند 
عدد قرص خواب آور بخرد. قرص ها را در 
دوغ ريختم و به ش��وهرم دادم. او بعد از 
نوشيدن دوغ بي هوش شد، اما نتوانستم 

او را به قتل برسانم. « 
متهم در خص��وص قتل گف��ت: »روز 
حادث��ه بعد از درگيري ش��ديدي كه با 
س��عيد داش��تم او رفت و خوابيد. آنجا 
بود كه با همدس��تي دختر و پس��رم با 
اس��لحه اي كه در خانه بود و متعلق به 
شوهرم بود يك گلوله شليك كردم و او 

را به قتل رساندم.« 
در ادامه دختر و پسر مقتول جرمشان 
را انكار كردند و گفتند زمان حادثه در 
اتاقشان خواب بوده و از نقشه مادرشان 
بي خبر بودند. در پاي��ان هيئت قضايي 

وارد شور شد. 

تحقيقات پليس تهران براي يافتن زني 
كه پس از ناپديد شدن وي 500 ميليون 
تومان از حس�ابش برداش�ت شده با 
دستگيري يك مظنون درجريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، ارديبهش��ت ماه 
امسال مردي وارد شعبه ششم بازپرسي 
دادس��راي امور جنايي پايتخت ش��د و 
گم شدن همس��رش مهراوه را گزارش 
داد. او گفت: همس��رم روز گذشته براي 
انجام كاري خانه را ت��رك كرد، اما ديگر 
برنگشت و گوش��ي تلفن همراهش هم 

خاموش اس��ت. بعد از اينك��ه پرونده به 
دستور بازپرس به پليس آگاهي تهران 
فرستاده ش��د كارآگاهان متوجه شدند 
كه 500 ميليون توم��ان در چند نوبت 
از حس��اب مه��راوه در چن��د صرافي و 

طالفروشي برداشت شده است. 
كارآگاه��ان ب��ا بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته مردي 2۷ ساله را شناسايي و 
او را در شهرس��تان نور بازداشت كردند. 
حميد گفت: با مهراوه در اينستاگرام آشنا 
شدم و گفت كه به تنهايي زندگي مي كند 

و قصد خريد زمين در شمال كشور را دارد. 
من هم با او قرار گذاشتم و در چند نوبت 
پولش را تبديل به طال و ارز كردم و قرار 
بود با كمك دوستم سعيد برايش ويال و 
قطعه زميني در شهرستان نور بخريم، اما 
يك روز با زني كه مي گفت از دوستانش 
است و ساكن كرج است وعده گذاشت و 

همراه او راهي كرج شد. 
با اقراره��اي مته��م تحقيق��ات براي 
شناسايي همدس��ت متهم و يافتن زن 

جوان ادامه دارد. 

 رئيس پليس پايتخت: 
بايد رفتار پليس را در برخورد با مردم حرفه اي كنيم

خالي شدن حساب 500 ميليون تومانی پس از ناپديد شدن زن جوان

بازگشت دو زندانى محکوم به مرگ به زندگى، آزادى 21 زندانى بدهکار
«نیکوکار البرزى» خوش درخشید 

ــت  ــده اس ــا، آرزو دوان ــرت در رگ ه حس
آزارشــان  رفتــه،  روزهــاى  خیــال  و 
مــرد  دو  ایــن  دســت هاى  مى دهــد. 
ــت.  ــى جستجوهاس ــر از بیهودگ ــا، پ تنه
ــاى  ــى در رگ ه ــال تنهای ــه س ــن هم ای
آنهــا تــرس دوانــده و صدایشــان در 
ــم شــده اســت.    ــن ســلول، گ تاریکــى ای
نکنــد راه خانــه هــم، لغــزش پاهایشــان را 
ــرده و قصــه سرگذشــت تاریــک  ــاد ب از ی
شــان بــر لــب آشــنایان خشــکیده باشــد. 

  
 پیچــک غــم، دور نــگاه دو مــرد اعدامى 

ــت. پیچیده اس
ــن دو مــرد روشــن مى شــود؛ اگــر  راه زندگــى ای
شــب از شــاخه ها بریــزد، یــک نفــر از راه برســد، 
بــا دســتان بخشــنده اش کلبه خاموشــى را نشــان 
ــان را  ــدوه دلش ــود و ان ــان ب ــه خانه ش ــد ک ده
بشــوید. ایــن دو مــرد بارهــا و بارهــا زندگــى را در 
ــر، خســته و  ــاى عم خــود گریســته اند و از پله ه
درمانــده گــذر کــرده انــد. هیــچ صدایــى آنهــا را 

نمى خوانــد.
ــراب  ــر اضط ــاى پ ــى در لحظه ه ــرد اعدام دو م
ــه  ــا ب ــال آنه ــراى انتق ــوس ب ــماره معک ــه ش ک
پــاى چوبــه دار آغــاز شــده اســت، نمى داننــد کــه 
ــد نامــه آزادى آنهــا را امضــا کــرده اســت  خداون
ــا را  ــلول آنه ــک س ــوار تاری ــى، دی ــور و مهربان و ن
شــکافته اســت. انــگار بــاران، زندگــى مــه آلــود و 

ــت. ــو داده اس ــا را شستش ــن آنه ــار آگی غب
باورشــان نمى شــود کــه یــک نیکــوکار ناشــناس، 
از فرســنگ ها فاصلــه بــا خــداى خویــش بــه 
معاملــه نشســته و قلــب و دســتش را همــراه کرده 
تــا بــا بخششــى بى دریــغ، جــان دو مــرد اعدامــى 
را بخــرد و بدهــى 21 زندانــى بدهــکار را بپــردازد.
ــه  ــى در شــهرهاى شــیراز و دره شــهر ک دو زندان
ســال ها پیــش در درگیــرى مرتکــب جنایــت 
ــه  ــد، ب ــس بودن ــه قصــاص نف ــوم ب ــده و محک ش
همت "ر.ف" و همســرش ســیده "م.ح" زوج نیکوکار 
البــرزى از دار مجــازات رهایــى یافتــه و بــه زندگى 

برگشــتند.
ــاى  ــدون افش ــن ب ــرزى همچنی ــوکار الب زوج نیک

ــه  ــتاد دی ــزان س ــم گلری ــود در مراس ــت خ هوی
ــان  ــا پرداخــت 110 میلیــون توم ــرز ب اســتان الب
گل  بدهــکار،  زندانــى   21 آزادى  نامــه  پــاى 

ــاندند. نش
  قتل در بازى فوتبال

درگیــرى لفظــى بهــرام 17 ســاله در زمیــن 
فوتبــال بــا دوســتش بــه خاطــر تنــه زدن در حین 
بــازى، بــا جانبــدارى بازیکنــان دو تیــم و هیجــان 
پســربچه ها، منجــر بــه یــک نــزاع دســته جمعــى 
شــد. در ایــن میــان محمــود بــا چاقــو زخمى شــد 
و بــه بیمارســتان انتقــال یافــت امــا بــر اثــر شــدت 
خونریــزى جــان باخــت و بــازى فوتبــال در زمیــن 
خاکــى منجــر بــه طــرح یــک پرونــده جنایــى در 

دادگاه شــیراز شــد.
پســر نوجــوان دســتگیر شــد و  اعتــراف کــرد پس 
ــیکلت  ــا موتوس ــوار ب ــول، س ــا مقت ــرى ب از درگی

دوســتش فــرار کــرده و چاقــوى خــون آلــود را در 
دریاچــه فــرگاز انداختــه اســت. اعترافــى کــه 15 
روز بعــد بــا انــکار شــدید متهــم در برابــر بازپــرس 

جنایــى روبــرو شــد.
وى محکــوم بــه قصــاص نفــس – اعــدام- شــد امــا 
ــه راى دادگاه و درخواســت فرجــام  ــا اعتــراض ب ب
ــتور   ــور دس ــى کش ــوان عال ــات دی ــى، قض خواه
ــد  ــادر کردن ــده را ص ــه پرون ــدد ب ــیدگى مج رس
زیــرا پزشــکى قانونــى در مــورد رشــد عقلــى متهم 
ــود.  ــوع جــرم، اظهــار نظــر نکــرده ب ــان وق در زم
امــا کمیســیون پزشــکى قانونــى اعــالم کــرد کــه 
بــا گذشــت 7 ســال از زمــان وقــوع جــرم، اظهــار 
ــه  نظــر در مــورد وضعیــت متهــم در زمــان حادث
ممکــن نیســت. بدیــن ترتیــب متهــم بــار دیگــر 

بــه اعــدام محکــوم شــد.
ــر  ــر اث ــان دســتگیرى پســرش ب ــرام در زم پدربه

ــخ  ــى تل ــود. زندگ ــه ب ــان باخت ــى ج ــکته قلب س
ــرش   ــود پس ــر و نب ــرگ همس ــرام در م ــادر به م
بــه کابوســى دردآور مى مانســت کــه انتهایــى 
نداشــت. 13 ســال از آن روز شــوم مى گذشــت و 
او امیــدى بــه رهایــى پســرش از زنــدان نداشــت. 
زن درد کشــیده هــر ســال کــه شــمعى بــر مــزار 
ــه  ــى آورد ک ــه خاطــر م شــوهرش مى گذاشــت، ب
ــا  ــد و دع ــم رفتن ــا ه ــک روز ب او و پســرش در ی
مى کــرد ســفر پســرش بى بازگشــت نباشــد و 
بــار دیگــر چشــمانش بــه چهــره پســرش روشــن 

شــود.
زوج نیکــوکار البــرزى  و "پ.پ" بازیگــر مــرد 
ســینماى کشــور بــا پرداخــت 350 میلیــون 
ــن فرصــت،  ــاى دم در آخری ــه اولی ــه ب ــان دی توم
ــد و او پــس  ــن جــوان اعدامــى را خریدن جــان ای
ــى،  ــرگ و زندگ ــان م ــرگردانى می ــال ها س از س

ــت.  ــى یاف رهای
 نامه اى از ایالم

ــر  ــه از تی ــت ک ــلیمان" اس ــى "س ــن اعدام دومی
ــل عمــد در شهرســتان دره  ــام قت ــه اته 1391 ب

ــدان شــد. ــه زن شــهر روان
وى بــا ارســال نامــه اى از زنــدان بــه زوج نیکــوکار 
البــرزى نوشــت: از یــادآورى آن حادثــه شــرم دارم 
و نمى توانــم جزییــات آن روز شــوم را بازگــو کنم. 
دعــواى پســرعموها عاقبــت تلخــى داشــت و چند 
خانــواده را بــه خــاك ســیاه نشــاند.  7 ســال در 
زنــدان هــر لحظــه اش بــا پشــیمانى ســپرى شــد 
و ایــن ندامــت روزهایــم را مثــل شــبهاى زندگیم، 
ــا  ــم ب ــواده عموی ــت. خان ــرده اس ــار ک ــره و ت تی
اطــالع از سرنوشــت فرزندانــم حاضــر بــه گذشــت 
شــده اند و از خونخواهــى صرفنظــر کرده انــد. امــا 
ــراى آزادى از  ــدارم و ب ــه ن ــت دی ــى پرداخ توانای
زنــدان و پایــان ایــن کابــوس ســیاه، چشــم امیدم 

بــه نیکــوکاران اســت.
وى در پایــان نامــه اش گفتــه بــود: 5 فرزنــد 
ــدر  ــود پ ــال ها در نب ــن س ــه در ای ــر دارم ک دخت
ــته اند و  ــر گذاش ــت س ــختى را پش ــاى س روزه
همســرم نیــز در فقــر و تنگدســتى گرفتــار شــده 
ــتم و  ــواده ام هس ــت خان ــران سرنوش ــت. نگ اس
ــون  ــاى دم، 50 میلی ــت اولی ــب رضای ــراى جل ب

ــاز دارم. ــان نی توم
ــان  ــن زندانی ــت ای ــر سرنوش ــه تغیی  ب

ــدوارم ــیمان، امی پش
"ر.ف" نیکــوکار البــرزى بــا اشــاره بــه اینکــه 
از  آزادى زندانیــان موجــب کاهــش بســیارى 
ــى  ــرى از فروپاش ــه و جلوگی ــیب ها در جامع آس
کانــون یــک خانــواده اســت، اظهــار کرد:هــر چنــد 
ــد و کشــتن  ــل عم ــب قت ــوم مرتک ــن دو محک ای
ــردن  ــا ســپرى ک ــا ب ــرى شــده اند ام انســان دیگ
ســال هاى زیــادى از عمــر خــود پشــت میلــه هاى 
 زنــدان بــه شــدت ابــراز پشــیمانى کــرده و متنبــه 

شده اند.
وى افــزود: در آییــن مــا ایرانیــان و دیــن اســالم، 
بــر اهمیــت نجــات دیگــران از گرفتــارى و انجــام 
امــور خیــر، توصیــه شــده اســت و بــا عمل بــه این 
تاکیــدات، هــر ســاله تعــدادى زندانــى بدهــکار را 
ــم. ــر مى گردان ــان ب ــزد خانواده ش ــرده و ن آزاد ک

ــان  ــا آزادى دو انس ــرد: ب ــان ک ــر نش "ر.ف" خاط
ــد و  ــه کرده ان ــود تجرب ــرگ را در خ ــا م ــه باره ک
امیــدى بــه زندگــى دوبــاره ندارنــد، شــادى و امید 
بــه خانــواده آنــان بازگشــت و مى تــوان بــه تغییــر 
سرنوشــت ایــن دو انســان پشــیمان، امیــدوار بــود.
نیکــوکار البــرزى کــه آزادى بیــش از یــک هــزار 
زندانــى را در کارنامــه خــود دارد، افــزود: در حــال 
ــت هاى  ــار دس ــادى در انتظ ــان زی ــر زندانی حاض
یاریگــر نیکوکاران هســتند تــا بتوانند طعــم آزادى 
ــاز  ــدى را آغ ــه و زندگــى جدی ــار دیگــر تجرب را ب
ــر  ــهروند مســئولیت پذی ــر ش ــن ه ــد. بنابرای کنن
ــن  ــى خــود در ای ــوان مال ــه فراخــور ت ــد ب مى توان
راه پــر برکــت قــدم بگــذارد و بــه انســانى ناامیــد و 

ــاره ببخشــد. ــده، زندگــى دوب درمان
ــاى  ــه افش ــر ب ــرزى حاض ــوکار الب   نیک

ــود نیســت ــام خ ن
ــرز،  ــتان الب ــه اس ــتاد دی ــزان س ــم گلری در مراس
ــوکار  ــک نیک ــى ی ــون تومان ــه110 میلی ــه هدی ب
اشــاره شــد کــه مثــل هــر ســال نشــانى از امیــد و 
روشــنایى بــا خــود بــه همــراه داشــت، بــى آنکــه 
بیایــد و دیــده شــود. بــه گفتــه دادســتان اســتان 
البــرز، وى ماننــد ســالهاى گذشــته حاضــر نشــد 
نــام خــود را فــاش کنــد و اعتقــاد بــه معاملــه بــا 

ــود دارد. ــداى خ خ
ــرز  ــتان الب ــتان اس ــاکرمى دادس ــا ش ــى رض حاج
مطــرح کــرد: ایــن نیکــوکار بــراى آزادى 21 
ــى  ــن مال ــد و محکومی ــر عم ــم غی ــى جرای زندان
آبرومنــد پیشــقدم شــد و تاکیــد بر آشــکار نشــدن 
هویــت خــود داشــت. ایــن رســم هــر ســاله ایــن 
نیکــوکار البــرزى و همســرش اســت کــه در طــول 
ســال نیــز همیــار و همــراه ســتاد دیــه و انجمــن 
حمایــت از زندانیــان هســتند و زمینــه آزادى 
تعــداد زیــادى از زندانیــان را بــدون تعییــن ســقف 

ــد.  ــى فراهــم کــرده ان مال
وى بــا تقدیــر از اقــدام شایســته نیکــوکار البــرزى 
ــل  ــن شــرایط اقتصــادى، کمــک قاب گفــت: در ای
توجــه وى بــه زندانیــان اســتان البــرز قابــل تقدیــر 
و موجــب افتخــار اســت. خوشــحالیم کــه نیکــوکار 
ــده  ــا دریافــت نامــه از هموطنــان درمان البــرزى ب
و گرفتــار، کمــک هــاى خــود را بــه مــردم ســایر 

شــهرها نیــز گســترش داده اســت.

دو زندانی اعدامی نمی دانستند خداوند نامه آزادي آنها را امضا کرده است


