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حادثه

مریم رضاخواه| هشت سال انتظار کشــیدند؛ یک خانواده 
در انتظــار بخشــش و دیگــری در انتظــار اعــدام. انتظــاری که 
بامــداد چهارشــنبه ســوم آذر مــاه بــه پایــان رســید. حــاال هــر 
ک  دو خانــواده داغدارنــد. داغ غزالــه  بعــد هشــت ســال پــا
نشــده بــود کــه داغ آرمــان عبدالعالــی هــم بــه آن اضافه شــد. 
آرمــان عبدالعالی، پســر جوانــی که در 18 ســالگی دختــر مورد 
عالقــه اش غزاله شــکور را بــه قتل رســانده بــود، در میان بهت 
و حیــرت خانــواده اش در زنــدان رجایــی شــهر کــرج قصــاص 
شــد. او پیش از این پنج بار به ســوییت انفــرادی انتقال یافت 
و بــا تعویق حکم به بند برگشــته بــود. اما این بار فرق داشــت. 
ساعت از نیمه شــب چهارشــنبه گذشــته بود، که پدر و آرمان 
اطالع پیــدا کردند پسرشــان برای بار ششــم به پــای چوبه دار 
خواهــد رفــت. با تردیــد خود را بــه زنــدان رســاندند. جایی که 
خانــواده غزالــه هــم حضــور داشــتند. در دل یکی امیــد نقش 
بســته بود، اما خواســته خانواده غزاله که بارها هم تکرار کرده 
بود، تنها اعدام خودنمایی می کرد.  در آن بامداد ســیاه هر دو 
خانواده تردید داشــتند کــه این حکــم اجرا خواهد شــد یا نه. 
از آخریــن مالقات خبری نبــود. خانواده آرمــان پیش از اعدام 
آخرین صحبت های پسرشــان را نشــنیدند تنها التماس های 

او را دیدند که پیش از مرگ فریاد می زد. 

...چقدر امیدوار بود
پــدر آرمــان  بغضــی در میــان کلماتــش نقــش بســته اســت، 
اشــک  مــادر  امــا  کنــد.  پنهــان  را  اشــک هایش   می خواهــد 
روی اشــک می ریــزد. هنــوز صحنــه مــرگ پسرشــان در پــس 
چشمان شــان رژه مــی رود. هنــوز ســاعتی نیســت کــه جســد 
پسرشــان را تحویل گرفته اند. »نیمه شــب بود کــه با ما تماس 
گرفتنــد و در جریان اجــرای حکم قرار گرفتیم. قــرار نبود آرمان 
اعدام شــود. ما حتی نتوانســتیم او را پیش از قصاص مالقات 
کنیم. حرف آخرش را نشــنیدیم. دوباره جلسه صلح و سازش 
برگزار شــد، امــا هرچه التماس کردیــم و ضجه زدیــم، فایده ای 
نداشــت. تصــور نمی کردیــم او قصــاص شــود، امید داشــتیم. 

پسرم 6 بار مرگ را تجربه کرد تا جوون مرگ شد.«
پــدر آرمــان بــه ســختی کلمــات را پشت ســرهم ادا می کنــد: 
»آرمان برادرش را ندیده بود. شــنیدم که قبــل از اجرای حکم 
گفته بــود اجازه بدهیــد بــرادرم را ببینــم که این خواســته اش 

انجام نشد.«
او بــا ضجــه و التمــاس می گویــد: »پســرم تــا آخریــن لحظــه 
زندگــی اش درس خوانــد. بــه مــردم بگوییــد او چقــدر دلــش 
می خواســت بــه همنوعان خــود کمــک کنــد. چقــدر امیدوار 

بود، ولی آرمان دیگر برنمی گردد.«

صحبت های پدر غزاله پس از اجرای حکم قصاص
»مــا نماینــده غزالــه بودیــم. او تــا وقتــی زنــده بــود، حقــش 
را می گرفــت. مــن و همســرم هــم بــه نمایندگــی دخترمــان 
در همــه ایــن ســال ها دنبال حــق غزالــه بودیــم.« ایــن را پدر 
غزاله بــه »شــهروند« می گوید. پدری که در این هشــت ســال 
دغدغــه اش احقــاق حق بــود و می خواســت خــون دخترش 

پایمال نشود.
»با وجــودی که قاتل بــه انفــرادی رفته بود، امــا اصال تصور 

که در این مدت  نمی کردیم که صددرصد اعدام بشــود، چرا
هــم او را بــه انفــرادی بــرده بودنــد و هــر بار بــه دلیلــی اعدام 
متوقف شــده بود. این در حالی بود که اجــرای حکم این بار 
نه کنســل شــده بود، نه از اجرایش مطمئن بودیم. ســاعت 
دوازده و یک شــب بود که بــه خانواده قاتل خبــر دادند و ما 
هم متوجه شــدیم. وقتی پشــت در زندان رسیدیم خانواده 
قاتــل را دیدیم. داخــل زندان دوباره جلســه صلح و ســازش 
برگزار شد. آقای شــهریاری سرپرست دادســرای جنایی هم 
حضور داشــتند. خانواده قاتل هم بخشــش می خواســتند، 
امــا مــا تنها حق مــان را می خواســتیم. هشــت ســال بــود که 
آرامش نداشــتیم. اما آرمان عمدا جــان دخترمان را گرفت و 
باید مجازات می شــد. راهی برای ما نگذاشــته بود، حتی در 
ایــن مدت هــم حقایق را بــه طور کامــل نگفــت. اینکه حتی 

ندانی جسد دخترت کجاست، خیلی سخت است.«
»ما هشــت ســال دســت وپا زدیــم تــا حق مــان را بگیریــم. خیلی 
دوندگــی کردیــم تــا خــون دخترمان پایمــال نشــود. در ایــن مدت 
هــم خانــواده قاتــل تــالش کردنــد تــا مانــع اجــرای حکــم شــوند. 
واســطه های زیادی پیش ما آمدند تا رضایت بگیرنــد، اما با وجود 
پنهان کاری هایی که قاتل در کالمش داشــت، ما را به اجرای حکم 
ترغیــب می کرد. وقتی حکم اجرا شــد، آرامش گرفتیم. همســرم که 
از ســوله بیرون آمد، آهی کشــید و گفت ســبک شــدم، باری از روی 
دوش مــان برداشــته شــد. از دســت دادن دخترمــان یــک طرف و 
هیاهویــی که بــرای رضایــت به راه افتــاد یک طــرف. همــه داغ ما را 

فراموش کردند. اما ما به حق مان رسیدیم.«

پیش از اجرای حکم 
از روز سه شــنبه  نیــز تالش هــای مجــدد دادســتانی تهــران، 
کمیتــه صلــح و ســازش و برخــی مقامــات قضائــی دیگــر بــرای 
متقاعدکردن خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم 
قصاص قاتــل فرزندشــان، مجددا شــدت گرفتــه بود تــا اینکه 
بر اســاس قانون هــر دو خانواده بــرای اجرای حکم بــه زندان 

رجایی شهر دعوت شدند.
کــه قاضــی محمــد  ایــن تالش هــا تــا جایــی ادامــه داشــت 
شهریاری سرپرست دادسرای جنایی از ساعت چهار صبح به 

همــراه تیمــی از قضات اجرای احــکام و کمیته صلح و ســازش 
که ســابقه طوالنی در رضایت گیری بــرای پرونده های مختلف 

قتل دارند، وارد سالن جلسات زندان رجایی شهر شدند.
در ابتــدای حضــور قاضی شــهریاری در ایــن اتــاق، او و دیگر 
اعضــای کمیته صلح و ســازش همه تالش خود را برای کســب 
رضایت خانواده شکور انجام دادند که این تالش ها باز هم به 
نتیجــه ای نرســید و اولیای دم بــر اجرای حق قانونی و شــرعی 

خود اصرار داشتند.
در ایــن جلســه، عــالوه بــر تــالش افــراد باســابقه در گرفتــن 
رضایــت بــرای پرونده هــای قصــاص بــه خانــواده عبدالعالــی 
نیــز فرصت داده شــد تا برای گرفتــن رضایت با خانواده شــکور 

دیدار داشته باشند.
در انتهای جلســه قاضی شــهریاری یک بار دیگــر از خانواده 
شــکور درخواســت کرد در فضایی آرام و بــه دور از حضور افراد 

برای سرنوشت پرونده  قتل دخترشان تصمیم گیری کنند.
پیش از اعزام آرمان عبدالعالی به سالن اجرای حکم، خدام 
حــرم مطهــر امام رضــا)ع( نیز بــا همراه داشــتن پرچــم متبرک 
گنبد حضرت امام رضا)ع(، مالقاتی با خانواده شکور داشتند، 
اما تالش هــای آنها نیــز برای گرفتــن رضایت بی نتیجــه ماند و 
آرمــان عبدالعالــی علی رغــم همــه تالش هــای صورت گرفته در 

طول هشت سال گذشته به سمت سالن اجرای حکم رفت.

اعدام در بامداد سیاه
مامــوران اجــرای حکــم پــس از انجــام تشــریفات آرمــان را از 
قرنطینــه بــه محوطــه اجــرای حکــم منتقــل کردنــد. حــاال دیگر 
آرمان در یک قدمی چوبــه دار قرار گرفته بود. در آخرین لحظات 
پیش از اجــرای حکم مســئوالن اجرای احــکام بار دیگــر از پدر و 
مادر غزاله درخواســت کردند آرمان را ببخشــند. آرمــان نیز برای 
بخشیده شــدن آخرین تالش هایش را انجام داد، اما پــدر و مادر 
غزاله برای اجرای حکم اصرار کردند و در چنین شــرایطی بود که 
طناب دار بر گردن آرمان حلقه بســت و حکم قصاص اجرا شــد. 
لحظاتی بعد وقتی پزشک پزشکی قانونی مرگ آرمان را تایید کرد، 
پیکر او از چوبه دار پایین کشــیده و به ســردخانه پزشکی قانونی 

انتقال یافت تا عشق آرمان به غزاله پایان تلخی داشته باشد.

 انتشار تصاویر خصوصی
 در پی اختالفات خانوادگی 

گرام،  متهمــی که بــا ایجــاد چندیــن صفحه جعلــی اینســتا
تصاویــر خصوصــی یکــی از بســتگانش را منتشــر می کــرد، از 

سوی پلیس فتا دستگیر شد.
چندی پیــش زن جوانی به پلیــس فتای پایتخــت مراجعه 
کرد. او مدعی شــد فــردی ناشــناس در فضای مجــازی اقدام 
به انتشــار تصاویــر خصوصی اش کرده اســت. همین مســأله 
باعــث برهــم زدن آرامــش روانــی او و خانــواده اش و هتــک 

حیثیتش شده است.
کی در ادامــه اظهاراتــش گفــت: »مدتــی قبل شــخصی  شــا
ناشــناس در فضــای مجــازی بــا عناویــن مختلــف بــرای من 
مزاحمــت ایجاد کرد. او مــن را تهدید می کرد کــه همه تصاویر 
خصوصی ام را در فضای مجازی منتشر می کند. من اهمیتی 
ندادم تــا اینکه متوجه شــدم تعدادی صفحه جعلــی با نام و 
گرام ایجاد شده است. در این پیج ها  شماره تلفنم در اینستا
تصاویر خصوصی ام منتشــر می شــد. همین موضوع موجب 

برهم زدن آرامش و آبروی خانوادگی ام شده است.«
با اعالم این شکایت بالفاصله افسران سایبری پلیس فتای 
پایتخــت اقدامــات خــود را آغــاز کردنــد. آنهــا پــس از مطالعه 
کی و بررســی همه جوانــب پرونده بــا بهره گیری  اظهارات شــا
از روش هــای علمــی و فنــی موفق شــدند ردپــای مجــرم را در 

فضای مجازی شناسایی کنند.
کارشناســان پلیــس فتــا بــا اســتفاده از تجــارب ســایبری و 
تحقیقات گســترده در فضای مجازی ضمن به دســت آوردن 
اطالعات هویتی متهم پس از تشــریفات قضائــی، مجرم را که 
کی نیز بــود در یکــی از مناطق جنوبــی تهران  از بســتگان شــا
بزرگ دســتگیر و به همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل 

کردند.
متهم پــس از حضور در پلیس فتای تهــران بزرگ از موضوع 
اظهــار بی اطالعــی کــرد. بــا این حــال پــس از روبه رو شــدن با 
کی  کی لب به اعتــراف گشــود. او در این باره گفت: »با شــا شــا
اختــالف داشــتم و بــرای تالفــی و انتقــام از او بــا ایجــاد چنــد 
صفحــه جعلــی بــا نــام و مشــخصاتش دســت بــه ایــن اقــدام 

زدم.«
گــودرزی، رئیــس پلیــس فضــای  ســرهنگ داود معظمــی 
تولیــد و تبادل اطالعــات پایتخت به شــهروندان توصیه کرد: 
»فضای مجــازی مکان مناســبی بــرای حل کــردن اختالفات 
خانوادگی و همچنین انتقام جویی نیســت. بــا مرتکبان این 
جرایم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی طبق قانون 
برخورد خواهد شــد. همچنیــن شــهروندان می توانند موارد 
مشــکوک را از طریق تماس تلفنــی با 110 یا مراجعه به ســایت 
پلیــس فتــا بــه آدرس www.cyberpolice.ir  بــا کارشناســان 

این پلیس در میان بگذارند.«

دستگیری زورگیرانی که مالباختگان را 
زخمی می کردند

موتورســیکلت  ســرقت  از  پــس  کــه  حرفــه ای  ســارق  دو 
شــهروندان اقــدام به زورگیــری کــرده و امــوال بــاارزش آنها را 

می ربودند، از سوی پلیس پایتخت دستگیر شدند.
کالنتــری 112  بــه  بــا مراجعــه  چنــدی پیــش شــهروندی 
ابوســعید اعالم کرد که موتورســیکلتش را از داخــل پارکینگ 
خانــه به ســرقت برده اند. بــا ارجاع پرونــده به پایگاه هشــتم 
گاهــان دایــره مبــارزه با ســرقت وســایط  گاهــی، کارآ پلیــس آ
نقلیه به محل ســرقت مراجعه کردند. آنها با بررســی و پایش 

صحنه جرم، سرنخ و ردپایی از سارقان به دست آوردند.
گاهــان در ادامــه تحقیقات، هویــت یکی از ســارقان به  کارآ
نــام »احمــد« را شناســایی کردنــد. پــس از هماهنگی هــای 
قضائــی متهــم دســتگیر شــد و در بازجویی هــا بــه ارتــکاب 
 » سرقت با همدســتی افرادی به نام های »ارسالن« و »اصغر

اعتراف کرد.
با دســتگیری »احمــد« و اعتــراف او به ســرقت و همچنین 
گاهــان در عملیاتی دیگر  لــو دادن هویــت همدســتانش کارآ
موفــق بــه دســتگیری ارســالن شــدند.  ضمــن اعتــراف بــه 
مشارکت در سرقت موتورسیکلت، در بازرسی بدنی از او یک 
تلفن همراه کشــف شــد. در ادامه مشخص شــد، این گوشی 

دارای سابقه سرقت است.
کی شناســایی، دعوت و در مواجهه حضوری  بالفاصله شا
، گفت:  با شناسایی ارســالن به عنوان یکی از ســارقان زورگیر
»اوایــل شــهریورماه ســال جاری در محــدوده شــهرری مورد 
زورگیــری قــرار گرفتــم. ســارقان بــا اســتفاده از ســالح ســرد و 

زخمی کردن، سه گوشی تلفن همراهم را سرقت کردند.«
ســرهنگ علــی عزیزخانــی، رئیــس پایــگاه هشــتم پلیــس 
متهمــان،  دســتگیری  از  »پــس  گفــت:  پایتخــت  گاهــی  آ
همچنــان تحقیقات تکمیلی برای شناســایی مالباختگان و 

دستگیری سایر همدستان، ادامه دارد.«

خبر3

گفت وگوی »شهروند« با 2 خانواده قاتل و مقتول پرونده جنجالی  پس از اعدام آرمان 

پدر غزاله: به آرامش رسیدیم


