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 شرح  قتل پسر معتاد
 در شکنجه گاه ترک اعتياد

 کارکنان يک کمپ ترک اعتياد مجاز که پسر معتاد را به خاطر تالش 
براي فرار ش�کنجه کرده و به قتل رس�انده اند در جلسه رسيدگي به 
پرونده جزئياتي از رفتار خشونت بار با معتادان را شرح دادند. انتشار 
فيلم خشونت آنها عليه مقتول واکنش قضات دادگاه را به همراه داشت.

به گزارش جوان، پرونده سال گذشته با مرگ مشکوک پسر معتادی در یک 
کمپ ترک اعتیاد به جریان افتاد. مأموران پلیس با اعزام به آدرس کمپ با 
جسد پسر جوانی به نام سپهر روبه رو شدند که در بررسی های اولیه مشخص 
شد وی بعد از درگیری با مدیر کمپ و پنج نفر از کارکنان مجروح و پس از 
انتقال به بهداری به کام مرگ رفته است. جسد به پزشکی قانونی فرستاده 
شد و تحقیقات پلیس با طرح شکایت خانواده سپهر به جریان افتاد. آنها به 
پلیس گفتند پسرشان بر اثر شکنجه کشته شده است. در جریان تحقیقات 
و بررسی دوربین های مداربسته با اثبات ادعای خانواده سپهر، مدیر کمپ 
به نام کوروش و همدستانش بازداشت شدند. کوروش در جریان تحقیقات 
قتل را انکار کرد، اما همدستانش گفتند به دستور او مقتول را کتک زده و 
ناخواسته مرتکب قتل شده اند.  شش متهم با توجه به شواهد موجود راهی 
زندان شدند و پرونده با کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
   درخواست قصاص

بعد از اعالم رس��میت جلس��ه که در ش��عبه دوم دادگاه برگزار شد وکیل 
اولیای دم در جایگاه ایستاد و گفت: »اولیای دم به خاطر رفتارهای وحشیانه 
متهمان و گزارش پزشکی قانونی که اعالم کرده بود، آنها مقتول را مجبور 
به خوردن ادرار و مدفوع خودش کرده بودند، حاضر به گذشت نیستند و 

درخواست قصاص دارند.«
   حرف هاي مدير 

در ادامه مدیر کمپ که از زندان به دادگاه اعزام ش��ده بود در جایگاه قرار 
گرفت. او بار دیگر جرمش را انکار کرد و گفت: »لیسانس روانشناسی دارم و 
چند سال قبل با برادرم تصمیم گرفتیم کمپ ترک اعتیاد تأسیس کنیم. بعد 
از راه اندازی آن معتادان زیادی بستری شدند و بعد از درمان مرخص شدند. 
سپهر از بیمارانی بود که به تازگی بستری شده بود. او چند بار تصمیم به فرار 
گرفت، اما مانع شدیم و او را کمک کردیم. آن روز او دوباره قصد فرار داشت 
که دیگر متهمان به خاطر خصومتی که با سپهر داشتند با او درگیر شدند و 
وی را به شدت کتک زدند. من در این حادثه مقصر نیستم و فقط دو ضربه به 

سپهر زدم. در قتل نقشی نداشتم و بی دلیل بازداشت شدم.«
   تصوير خشونت در دوربين مداربسته

قاضی بعد از دفاعیات کوروش گفت: »فیلم دوربین مداربسته نشان می دهد 
ش��ما خیلی وحش��یانه مقتول را کتک زده اید در حالی ک��ه اجازه چنین 
برخوردی را با او نداشتید. من در این سال ها که تجربه قضاوت دارم هرگز 
چنین جنایتی را ندیده ام. ضربه ها طوری ب��ود که خون مقتول به  اطراف 

پاشیده می شد. حال با این شواهد و مدارک چه دفاعی داری؟
متهم در پاسخ به این سئوال سکوت کرد و درخواست گذشت کرد.

   ترويج خشونت از زبان دومين متهم
در ادامه دومین متهم در جایگاه ایستاد و با اقرار به جرمش درباره رفتارهای 
مدیر کمپ گفت: »چند سال قبل برای ترک اعتیاد در کمپ بستری شدم. 
وقتی وارد آنجا شدم فهمیدم مدیر کمپ معتادان را  مسلوب االراده می کند. 
او ما را با کتک زدن آزار می داد و اگ��ر در این باره به خانواده هایمان حرفی 
می زدیم به آنها می گفت دچار مشکالت روانی شده ایم. اگر ما را به خانه ببرند 
به خاطر اوضاع روانی ممکن است خانه را آتش بزنیم یا مرتکب قتل شویم. 
با توجه به شرایطی که داشتیم خانواده هایمان حرف او را باور می کردند و 

راضی نمی شدند ما را ترخیص کنند.«
متهم در ادامه با نشان دادن آثار بریدگی و زخم روی دست هایش به قضات 
گفت: »مدیر کمپ بعد از کتک های وحشتناک دس��ت و پای معتادان را 
می شکس��ت. حتی بعضی از آنها را مجبور به خوردن مدفوع یا ادرارشان 
می کرد. همین رفتارها باعث می ش��د از ترس س��کوت کنیم و با کس��ی 

صحبتی نکنیم.«
   درباره حادثه

او درباره قتل نیز گفت: » مدتی از زمان بس��تری ام گذش��ت که کوروش 
پیشنهاد داد کلید دار کمپ باشم. از روی ناچاری قبول کردم تا اینکه آن روز 
آمد و گفت سپهر قصد فرار دارد و باید جلوی فرارش را بگیریم. بعد از دقایقی 
سپهر را دیدیم که در حال فرار بود. آنجا بود که کوروش با خشم و عصبانیت 
از من و دیگر متهمان خواست او را کتک بزنیم. البته همه درهای کمپ آهن 
کشی بود و خود ما هم نمی توانستم از آن درها خارج شویم، اما مجبور بودیم 
حرفش را گوش کنیم به همین دلیل مقتول را کتک زدیم چون سرنوشت 

هر کس که قصد فرار داشت همین بود.«
او در ادامه در پاسخ به سؤ ال قاضی مبنی بر اینکه حدود ۳۰ تا ۱۰۰معتادی 
که در آن کمپ بستری بودید چرا با هم متحد نشدید تا از آنجا فرار کنید 
گفت: »مدیر کمپ قدرت تصمیم گیری را از ما گرفته بود به همین دلیل 
نمی توانستم هیچ تصمیمی بگیریم.« بعد از توضیحات این متهم و دو متهم 
حاضر در دادگاه نیز با تأیید این توضیحات از خودشان دفاع کردند و گفتند 
آنها نیز در آن کمپ بارها شکنجه شده و دس��ت و پایشان شکسته بود به 

همین خاطر از ترس مقتول را شکنجه و کتک زده بودند.
در پایان هیئت قضایی به دلیل غیبت دو متهم دیگر جلسه محاکمه را به 
تاریخ دیگری موکول کرد تا بعد از شنیدن اظهارات آنها حکم را صادر کند.

مرگ دلخراش كارگر
 در باالبر ساختمان

از  اس�تفاده  هن�گام  ج�وان  کارگ�ر 
باالب�ر دچ�ار حادث�ه ش�د و ب�ه ط�رز 
داد. از دس�ت  را  دلخراش�ي جان�ش 

عصر روز پنج شنبه آتش نشانان ایستگاه 6۳ از 
وقوع حادثه در شهرک صنعتی خاوران با خبر 

و در محل حاضر شدند. 
محمد ناطق��ی فرمانده آتش نش��انان گفت: 
بررسي هاي ما نشان داد کارگري ۳9 ساله که 
در حال استفاده از باالبربوده به دلیل نا معلومی 
بین باالبر و دیواره چاهک گرفتار ش��ده و در 
شرایط خیلي دشواري قرار گرفته است، براي 
همین با وخامت حال عمومی وي از امدادگران 

اورژانس هم در خواست کمک شد.
 وي ادامه داد: امدادگران پ��س از حضور در 
محل و معاینه مرگ وي را تأیید کردند. جسد 
به پزشکي قانوني منتقل شد و تحقیقات در 

این باره جریان دارد.

افزايش آمار قربانيان
 حادثه معدن سيبري

 به 52 نفر
منابع خبري روسيه مرگ 52 معدنچي در 
يکي از معادن زغال سنگ سيبري را تأييد 
کرده و اعالم کرده اند تالش ها براي يافتن 
افراد ناپديد ش�ده همچنان جريان دارد.

حادث��ه روزچهارش��نبه ح��دود س��اعت 9 
صبح به وق��ت محلي در معدن زغال س��نگ 
»لیس��تویاژنایا« در ش��هر گراموتینو از توابع 
کم��رووآی س��یبری، اتف��اق افت��اد. وقتي 
امدادگران در محل حاضر ش��دند مش��خص 
شد که ۲۸۵ معدنچی مش��غول کار بودند که 
تالش ها براي نج��ات افراد گرفتار ش��ده به 

جریان افتاد. 
منابع خبري روسیه اعالم کردند ۴6 معدنچی 
و ش��ش نفر از نیروهای امدادی جانشان را از 
دست داده اند. نیروهای امدادی موفق شدند 
۲۳9 معدنچی را به سطح زمین منتقل کنند. 
۴۳ تن از این افراد برای درمان به بیمارستان 
منتقل شده اند و تحقیقات براي یافتن افراد 
ناپدید ش��ده ادام��ه دارد. علت ای��ن حادثه 
مش��خص نیس��ت با این حال گفته می شود 
احتماالً انفج��ار گاز متان موج��ب وقوع این 

حادثه شده باشد.

 بس�ياري از اف�رادي که پايش�ان ب�ه پرونده هاي 
قتل باز مي ش�ود قاتل بالفطره نيستند. آنها بدون 
نقش�ه و انگيزه قبل�ي و در جريان ي�ک اتفاق يا 
مش�اجره وارد مي ش�وند و از روي خشم دست به 
رفتار پرخطري مي زنند که ب�ه قيمت زندگي فرد 
ديگر تمام مي ش�ود و خودش�ان هم بايد مجازات 
سختي را تحمل کنند. حسن بابايي مردي 33 ساله 
اس�ت که 10س�ال قبل به خاطر دعوا بر س�ر پول 
خرد پايش ب�ه پرونده قتل باز ش�د و تا يک قدمي 
مج�ازات قصاص پي�ش رف�ت، اما لط�ف خداوند 
ش�امل حالش ش�د و فرصت ديگري براي زندگي 
پي�دا کرد. او اي�ن روزها ب�راي نجات کس�اني که 
ناخواسته به همان مس�ير رفته اند تالش مي کند.

حس�ن آقا ! ش�غلت چ�ه ب�ود و کج�ا کار 
مي کردي؟

من کارگر نانوایي بودم. هنگام حادثه ۲۲ س��اله بودم 
و در ی��ک نانوایي در ک��رج کار مي ک��ردم. کنار تنور 
مي ایستادم و با چنگک نان را از تنور خارج مي کردم.

حادثه در همان نانوايي اتفاق افتاد؟
بله، اتف��اق ناگواري ب��ود که تا پایان عم��ر نمي توانم 

فراموشش کنم.
در اين باره توضيح بده.

آن روز مشغول کار بودم و مثل همیشه یک مشتري 
براي خرید نان وارد ش��د. بعد از این ک��ه نان هایش 
را برداش��ت س��ر پول خ��ردي ک��ه ب��ه او داده بودم 
مشاجره کرد. به هر حال در چنین مواقع  دیگران هم 
میانجیگري و سعي مي کنند کساني که وارد مشاجره 
شده اند را به آرامش دعوت کنند که این طور شد و آن 
مرد به دنبال کار خودش رفت. زمان زیادي نگذشته 
بود که دوباره برگش��ت منتهي این بار میله یا باتومي 

به دست داشت.
براي دعوا برگشته بود؟

این طور به نظر مي رسید و این اتفاق افتاد. من هم آن 
لحظه در حال کار بودم و با همان چنگکي که به دست 
داشتم وارد دعوا شدم. نمي خواستم به آن مرد ضربه 
یا آسیبي برسانم، اما نمي دانم چطور به او ضربه وارد 

شد که زخمي شد.
حتما خيلي ترسيدي؟

بله، ترس��یدم. منتهي من فرار نک��ردم و آن مرد را به 
بیمارستان رس��اندم. او مردي ۳7 ساله بود که همسر 
و فرزند داشت. تا زماني هم که در بیمارستان بستري 

بود مدام به عیادتش رفتم و به خانواده اش هم گفتم که 
حادثه ناخواسته اتفاق افتاده است. به هر حال آن مرد 
به علت شدت جراحتي که به او وارد شده بود فوت شد 
و فصل سخت زندگي من هم شروع شد به خاطر این 
که به اتهام قتل بازداشت شدم و بعد از انجام تحقیقات 

به زندان رجایي شهر کرج منتقل شدم.

شرايط زندان براي شما چطور بود.
شرایط بسیاري س��ختي داش��تم . آن طور که گفتم 
مقتول صاحب همس��ر و فرزندي خردس��ال بود که 
پدربزرگش قیم طفل شد و برایم درخواست قصاص 
کردند. حکم قصاص هم از س��وي دیوان عالي کشور 

تأیید شد.
به هر ح�ال خبر تأيي�د حکم قص�اص  را 

شنيديد ؟
بله، زماني که تأیید حکم را شنیدم بین مرگ و زندگي 
سرگردان بودم. ترس همه وجودم را گرفته بود. همیشه 
کابوس مي دیدم. هر کس که به سلول نزدیک مي شد 
فکر مي کردم که براي بردن من آمده است. فضاي خیلي 
سختي بود که مدام در انتظار مي گذشت. انتظار سختي 

که ترس زیادي همراهش بود و توانش را هم نداشتم.
به هر ح�ال اين ش�رايط را در زنداني هاي 

ديگر هم ديده بودي؟
بل��ه، وقتي کس��ي را براي اج��راي حک��م مي بردند 
همه دس��ت به دعا مي شدند. کس��اني که ناخواسته 
مرتکب قتل شده بودند و بدون انگیزه پایشان به آنجا 
کشیده شده بود و مس��تحق مرگ نبودند. آنها وقتي 
رضایت مي گرفتند شور و شوق زیادي در سالن زندان 
ایجاد مي شد و بخش��ش اولیاي دم شامل حال ما هم 
مي ش��د که همان ش��ادي بود که فضاي سرد زندان 

را پر مي کرد.
اين افراد چگونه شامل بخشش مي شدند؟

رفتار افراد در زندان بررسي مي شود و همه تحت نظر 
هستند. کساني که در زندان رفتار خوبي داشته باشند 
و توبه کنند از سوي مدد کاري به گروه خیران معرفي 
مي ش��وند و آنها هم براي جلب رضای��ت از اولیاي دم 

تالش مي کنند.
اين موضوع شامل حال شما شد.

بله، این لطف خداوند بود که شامل حال من شد. من 
نمي خواستم که دستم به خون کسي آلوده شود. براي 
همین در زن��دان عهد کردم که اگ��ر خداوند فرصت 
دیگري ب��ه من بدهد خ��ودم براي جل��ب رضایت از 
اولیاي دم تالش کنم و با این کارم خدا را خوش��حال 

کنم.
چطور اين اتفاق براي شما رقم خورد؟

آن طور که گفتم حکم قصاص من از سوي دیوان عالي  
کش��ور تأیید ش��ده و نام من در لیس��ت افرادي قرار 
گرفته بود که باید منتظر اجراي حکم باش��ند. بعد از 

آن بود که متوجه شدم به خاطر رفتار درستي که در 
زندان داش��ته ام به گروهي به نام چتر نجات معرفي 
شده ام. این افراد به واسطه خیران براي جلب رضایت 
اولیاي دم تالش مي کردند و توانسته بودند مشروط به 

پرداخت دیه رضایت اولیاي دم را جلب کنند.
ديه را خودت پرداخت کردی؟

خیر، من کارگر نانوایي بودم و پولي نداشتم که لطف 
خداوند و کمک خیران شامل حالم شد و آزاد شدم.

بعد از آزادي چه مي کني؟
مي دانستم که پیدا کردن کار براي کسي که سابقه قتل 
دارد بسیار دشوار است. من در یک شرکت مشغول کار 
شدم و از آنجا که متوجه ش��دند از اشتباهم پشیمان 
شده ام به من اعتماد کردند. مدتي که گذشت مادرم به 
سرطان مبتال شد براي همین کارم را عوض کردم و در 

مزرعه آفتابگردان در کرج کار تازه اي پیدا کردم.
آيا به عهدت وفا کردي؟

بله، بعد از آن خودم به عضویت همان گروه درآمدم و 
براي نجاتي کساني که ناخواسته مرتکب قتل شده اند 
تالش مي کنم. با این که حقوق ناچیزي مي گیرم، اما 

بخشي از درآمدم را به همان گروه مي دهم.
توانس�تي براي نجات ديگ�ران هم اقدام 

کني؟
بله، در این مدت موفق ش��ده ام رضایت دو نفر را که 
ناخواسته مرتکب قتل شده اند جلب کنم. من به پاي 
اولیاي دم افتادم و گریه کردم و خواستم که بخشش 
را به جاي انتقام انتخاب کنند که خداوند کمک کرد 

و این اتفاق افتاد.
آيا وقتي از بخش�ش حرف مي زني حال و 

هواي ديگري پيدا مي کني؟
بخش��ش تصمیم س��ختي اس��ت. من خودم را جاي 
اولیاي دم مي گذارم و درک مي کنم که تصمیم خیلي 
سختي گرفته اند که بخشش را انتخاب کردند. همیشه 
هم دعا کرده ام که با بخش��ش به آرامش دست پیدا 
کنند من جواني ام را در زندان گذراندم. هر شبانه روز 
زندان ماه ها طول مي کشد و نمي شود شب را   با آرامش 
خوابید. درست اس��ت که آنها بخشیدند اما همچنان 
من با عذاب وجدان زندگ��ي مي کنم. من تا زماني که 
عمر داشته باشم مي خواهم در این مسیر حرکت کنم 
و بخش��ش را به دیگران هدیه دهم چون هر کس که 
زندگي مي بخشد در حال بخش��ش آرامش است و با 

بخشش است که به آرامش مي رسد.

گفت و گو با نجات يافته اي که به عهدش وفا کرد و سفير بخشش شد

با بخشش به آرامش مي رسيم

ــودرو پرايد  ــند نقل و انتقال خ ــبز, برگ كمپانى و س برگ س
ــماره پالك ــفيد روغنى  ش  تيپ GTXi مدل 1389رنگ س

ــماره3351690  ــماره موتور ش  ( ايران19  - 753 م 36) به ش
شاسى S1412289148317 متعلق به فريد منصورى نوروز 

آبادى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

ــال خودرو  ــل و انتق ــند نق ــى و س ــرگ كمپان ــبز, ب برگ س
ــماره پالك ــز روغنى  ش ــان مدل 1360رنگ قرم  وانت نيس

ــماره 007982  ــماره موتور ش  ( ايران68-573 ص54) به ش
شاسى A062689 متعلق به اكبر على نژاد مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.البرز

آگهى مناقصه  عمومى (نوبت دوم )
شهردارى مالرد در نظر دارد  از محل اعتبارات فصول اقتصادى ، هزينه ( تشريفات ) ، خريد غذاى پرسنل ستادى و اجرايى ، جلسات ، مراسمات شهردارى 
را به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 24 مورخه 1400/8/25 شوراى اسالمى شهر مالرد از طريق برگزارى مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط 

( اشخاص حقيقى و حقوقى )واگذار نمايد .
1) موضوع مناقصه : تهيه غذا به تعداد 50/000 پرس به مدت 6 ماه

2) سپرده شركت در مناقصه مى بايست به صورت موارد مندرج در بند 2 ذيل ماده 5 آيين نامه مالى شهردارى ها بشرح ذيل ارايه گردد :
- رسيدبانكى واريز وجه مزبور به حساب شماره 100790829443 نزد شعبه بانك شهر بنام شهردارى مالرد

- ضمانتنامه بانكى به نفع شهردارى مالرد
- اسناد خزانه

3) با استناد به بند 1ذيل ماده 5 آيين نامه مالى شهردارى ها مهلت خريد و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذيل مى باشد:
مهلت خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهى نوبت دوم  روز  شنبه مورخه 1400/09/06 به مدت 10روز كارى.

محل خريد اسناد مناقصه واحد امور قراردادها ى شهردارى مالرد واقع در شهر مالرد ( بلوار رسول اكرم ) ساختمان مركزى شهردارى
4) با استناد به بند 1 ذيل ماده 5 آيين نامه مالى شهردارى ها مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه به شرح ذيل مى باشد :

مهلت ارائه پيشنهادات : پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/9/16
محل ارائه پيشنهادات : دبيرخانه ساختمان مركزى شهردارى مالرد واقع در شهر مالرد بلوار رسول اكرم ساختمان مركزى شهردارى مالرد

5) زمان و محل بازگشايى پيشنهادات واصله : روز پنج شنبه   مورخ 1400/9/18ساعت 14:00سالن جلسات شهردارى مالرد
6) مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه : در خواست كتبى با مهر و امضاء معتبر پيمانكار و همراه داشتن مهر پيمانكار و رونوشت واصل گواهى صالحيت پيمانكارى داراى اعتبار

7) با استناد به بند 5 ذيل ماده 5 آيين نامه مالى شهردارى ها شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاى واصله مختار است
8) با استناد به ماده 8 آيين نامه مالى شهردارى ها برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهردارى 

ضبط خواهد شد
9) با استناد به بند 4 آيين نامه مالى شهردارى ها ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است .

10) هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد
محمد بهمنى - شهردار مالرد

شهردارى مالرد
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دستگيري 2 سارق
 قبل از  دستبرد به خانه

دو نف�ر از اعضاي يک باند که قصد س�رقت 
از يک خانه را داش�تند بازداش�ت ش�دند.

به گزارش جوان، دو روز قبل مأموران عملیات 
کالنتری ۱۳9 مرزداران هنگام گش��ت زني در 
یکي از محله ها به یک خودروي سواري با پالک 
مخدوش مظنون ش��ده و خ��ودرو را تحت نظر 
قرار دادند. بررس��ي هاي بعدي نشان داد راننده 
و دو سرنشین خودرو در حال زاغ زني هستند. 
لحظاتي بعد دو نفر از سرنشینان از خودرو پیاده 
شدند. یکي از آنها سر کوچه مشغول دیده باني 
شد و دومین نفر شروع به باال رفتن از دیوار کرد 
که مأموران براي بازداشت آنها وارد عمل شدند. 
در اولین گام مأموران به سراغ مردي رفتند که 

مشغول دیده باني بود. متهم وقتي پلیس را در یک 
قدمي خود دید با گاز اشک آور به پلیس حمله 
کرد که مأموران او را بازداشت کردند. مأموران 
همچنین موفق شدند سارقي راکه در حال باال 
رفتن از دیوار بود هم بازداش��ت کنند. سومین 

سارق اما موفق شد با خودرو از محل فرار کند.
س��رهنگ جلیل موقوف��ه ای، رئی��س پلیس 
پیش��گیری پلیس پایتخت گف��ت: تحقیقات 
درباره سوابق متهمان بازداشت شده نشان داد 
که آنها از مجرمان س��ابقه دار هستند که قباًل 
به اتهام سرقت بازداشت شده بودند. وي گفت: 
بررسي هاي پلیس براي بازداشت همدست آنها 

جریان دارد.
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