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شرح قتل پسر معتاد
در شکنجهگاه ترک اعتياد

کارکنان يک کمپ ترک اعتياد مجاز که پسر معتاد را به خاطر تالش
براي فرار ش�کنجه کرده و به قتل رس�اندهاند 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.

گفت و گو با نجاتيافتهاي که به عهدش وفا کرد و سفير بخشش شد

با بخشش به آرامش ميرسيم

بس�ياري از اف�رادي که پايش�ان ب�ه پروندههاي
قتل باز ميش�ود قاتل بالفطره نيستند .آنها بدون
نقش�ه و انگيزه قبل�ي و در جريان ي�ک اتفاق يا
مش�اجره وارد ميش�وند و از روي خشم دست به
رفتار پرخطري ميزنند که ب�ه قيمت زندگي فرد
ديگر تمام ميش�ود و خودش�ان هم بايد مجازات
سختي را تحمل کنند .حسن بابايي مردي 33ساله
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 رفتهاند تالش ميکند.

بود مدام به عيادتش رفتم و به خانوادهاش هم گفتم که
حادثه ناخواسته اتفاق افتادهاست .به هر حال آن مرد
به علت شدت جراحتي که به او وارد شدهبود فوت شد
و فصل سخت زندگي من هم شروع شد به خاطر اين
که به اتهام قتل بازداشت شدم و بعد از انجام تحقيقات
به زندان رجاييشهر کرج منتقل شدم.

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 روبهرو شدند که در بررسیهای 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 جريان افتاد .آنها به
پليس گفتند پسرشان بر اثر شکنجه کشته شده است .در جریان تحقیقات
و بررسی دوربینهای مداربسته با اثبات ادعای خانواده سپهر ،مدیر کمپ
به نام کوروش و همدستانش بازداشت شدند .کوروش در جريان تحقيقات
قتل را انکار کرد ،اما همدستانش گفتند به دستور او مقتول را کتک زده و
ناخواسته مرتکب قتل شدهاند .شش متهم با توجه به شواهد موجود راهی
زندان شدند و پرونده با کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان
حس�ن آقا! ش�غلت چ�ه ب�ود و کج�ا کار
تهران فرستاده شد.
ميکردي؟
درخواست قصاص
من کارگر نانوايي بودم .هنگام حادثه 22س��اله بودم
بعد از اعالم رس��میت جلس��ه که در ش��عبه دوم دادگاه برگزار شد وکیل
و در ي��ک نانوايي در ک��رج کار ميک��ردم .کنار تنور
اولیایدم در جایگاه ایستاد و گفت« :اولیایدم به خاطر رفتارهای وحشیانه
ميايستادم و با چنگک نان را از تنور خارج ميکردم.
متهمان و گزارش پزشکی قانونی که اعالم کردهبود ،آنها مقتول را مجبور
حادثه در همان نانوايي اتفاق افتاد؟
به خوردن ادرار و مدفوع خودش کرده بودند ،حاضر به گذشت نیستند و
بله ،اتف��اق ناگواري ب��ود که تا پايان عم��ر نميتوانم
درخواست قصاص دارند».
فراموشش کنم.
حرفهاي مدير
در اين باره توضيح بده.
در ادامه مدیر کمپ که از زندان به دادگاه اعزام ش��ده بود در جایگاه قرار
آن روز مشغول کار بودم و مثل هميشه يک مشتري
گرفت .او بار دیگر جرمش را انکار کرد و گفت« :لیسانس روانشناسی دارم و
براي خريد نان وارد ش��د .بعد از اين ک��ه نانهايش
چند سال قبل با برادرم تصمیم گرفتیم کمپ ترک اعتیاد تأسیس کنیم .بعد
را برداش��ت س��ر پول خ��ردي ک��ه ب��ه او داده بودم
از راهاندازی آن معتادان زیادی بستری شدند و بعد از درمان مرخص شدند.
مشاجره کرد .به هر حال در چنين مواقع ديگران هم
سپهر از بیمارانی بود که به تازگی بستری شده بود .او چند بار تصمیم به فرار
ميانجيگري و سعي ميکنند کساني که وارد مشاجره
گرفت ،اما مانع شدیم و او را کمک کردیم .آن روز او دوباره قصد فرار داشت
شدهاند را به آرامش دعوت کنند که اين طور شد و آن
که دیگر متهمان بهخاطر خصومتی که با سپهر داشتند با او درگیر شدند و
مرد به دنبال کار خودش رفت .زمان زيادي نگذشته
وی را به شدت کتک زدند .من در این حادثه مقصر نیستم و فقط دو ضربه به
بود که دوباره برگش��ت منتهي اين بار ميله يا باتومي
سپهر زدم .در قتل نقشی نداشتم و بیدلیل بازداشت شدم».
به دست داشت.
تصوير خشونت در دوربين مداربسته
براي دعوا برگشته بود؟
قاضی بعد از دفاعیات کوروش گفت« :فیلم دوربین مداربسته نشان میدهد
اين طور به نظر ميرسيد و اين اتفاق افتاد .من هم آن
ش��ما خیلی وحش��یانه مقتول را کتک زدهاید در حالیک��ه اجازه چنین
لحظه در حال کار بودم و با همان چنگکي که به دست
برخوردی را با او نداشتید .من در این سالها که تجربه قضاوت دارم هرگز
داشتم وارد دعوا شدم .نميخواستم به آن مرد ضربه
چنین جنایتی را ندیدهام .ضربهها طوری ب��ود که خون مقتول به اطراف
يا آسيبي برسانم ،اما نميدانم چطور به او ضربه وارد
پاشیده میشد .حال با این شواهد و مدارک چه دفاعی داری؟
شد که زخمي شد.
متهم در پاسخ به این سئوال سکوت کرد و درخواست گذشت کرد.
حتما خيلي ترسيدي؟
ترويج خشونت از زبان دومين متهم
بله ،ترس��يدم .منتهي من فرار نک��ردم و آن مرد را به
در ادامه دومین متهم در جایگاه ایستاد و با اقرار به جرمش درباره رفتارهای
بيمارستان رس��اندم .او مردي 37ساله بود که همسر
مدیر کمپ گفت« :چند سال قبل برای ترک اعتیاد در کمپ بستری شدم.
و فرزند داشت .تا زماني هم که در بيمارستان بستري
وقتی وارد آنجا شدم فهمیدم مدیر کمپ معتادان را مسلوب االراده میکند.
او ما را با کتک زدن آزار میداد و اگ��ر در این باره به خانوادههایمان حرفی
میزدیم به آنها میگفت دچار مشکالت روانی شدهایم .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 خانوادههایمان حرف او را باور میکردند و
راضی نمی شدند ما را ترخیص کنند».
متهم در ادامه با نشان دادن آثار بریدگی و زخم روی دستهایش به قضات
گفت« :مدیر کمپ بعد از کتکهای وحشتناک دس��ت و پای معتادان را
میشکس��ت .حتی بعضی از آنها را مجبور به خوردن مدفوع یا ادرارشان
میکرد .همین رفتارها باعث میش��د از ترس س��کوت کنیم و با کس��ی
صحبتی نکنیم».
درباره حادثه
او درباره قتل نیز گفت « :مدتی از زمان بس��تریام گذش��ت که کوروش
پیشنهاد داد کلیددار 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
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ﻣﻼﺭﺩ
ﺷﻬﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
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من و دیگر متهمان خواست او را کتک بزنیم .البته همه درهای کمپ آهن
مشغولديدهبانيبود.متهموقتيپليسرادريک
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺣﻘﻮﻗﻰ
درها خارج شویم ،اما مجبور بودیم
(ﻭﺍﮔﺬﺍﺭاز آن
توانستم
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭهم نمی
ﺍﺷﺨﺎﺹو خود ما
)کشی بود
از يک خانه را داش�تند بازداش�ت ش�دند .قدمي خود ديد با گاز اشکآور به پليس حمله
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ﺗﻌﺪﺍﺩمقتول را
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کنیم به
ﻣﻮﺿﻮﻉگوش
حرفش را
به گزارش جوان ،دو روز قبل مأموران عملیات کرد که مأموران او را بازداشت کردند .مأموران
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(2کس
هر
ﮔﺮﺩﺩ  :همچنين موفق شدند سارقي راکه در حال باال
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گش��
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 139مرزداران
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ﻣﻼﺭﺩ
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ
 100790829443ﻧﺰﺩ
ﺣﺴﺎﺏبرﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ
۱۰۰معتادی
اینکه حدود  ۳۰تا
قاضی مبنی
ﻭﺟﻪؤال
ﻭﺍﺭﻳﺰبه س
ﺭﺳﻴﺪﺑﺎﻧﻜﻰپاسخ
او-در ادامه در
خودروي سواري با پالک رفتن از ديوار بود هم بازداش��ت کنند .سومين
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯيک
ﺑﻨﺎﻡمحلهها به
يکي از
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻼﺭﺩمتحد نشدید تا از آنجا فرار کنید
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯبا هم
بستریﻧﻔﻊبودید چرا
کمپ
که در آن
مخدوش مظنون ش��ده و خ��ودرو را تحت نظر سارق اما موفق شد با خودرو از محل فرار کند.
ﺧﺰﺍﻧﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
گفت« :مدیر کمپ قدرت تصمیمگیری را از ما گرفته بود به همین دلیل
قرار دادند .بررس��يهاي بعدي نشان داد راننده س��رهنگ جلیل موقوف��های ،رئی��س پلیس
حالﻣﻰ
در ﺫﻳﻞ
ﺷﺮﺡ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵدوﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻣﻬﻠﺖدوﺧﺮﻳﺪ
اینﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻧﺎﻣﻪازﻣﺎﻟﻰ
ﻣﺎﺩﻩ 5
ﺑﻨﺪ 1ﺫﻳﻞ
توانستمﺑﻪ
نم(3یﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
متهم و
توضیحات
ﺁﻳﻴﻦ بعد
بگیریم».
تصمیمی
هیچ
ﺑﺎﺷﺪ:هستند .پیش��گیری پلیس پایتخت گف��ت :تحقيقات
زاغ زني
خودرو
سرنشين
متهمﻭ ﻣﺤﻞ و
10ﺭﻭﺯاز ﻛﺎﺭﻯ.
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/09/06ﺑﻪ
خودشانﺩﻭﻡ
ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯاینﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻣﻬﻠﺖدرﺧﺮﻳﺪ
ﺷﻨﺒﻪگفتند
دفاعﺭﻭﺯکردند و
توضیحات از
نیز با تأیید
دادگاه
حاضر
سرنشينان از خودرو پياده درباره سوابق متهمان بازداشت شده نشان داد
ﻣﺪﺕدو نفر
لحظاتي بعد
ﺭﺳﻮﻝازﺍﻛﺮﻡ
بودﺩﺭبهﺷﻬﺮ ﻣﻼﺭﺩ ) ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻯ
شکنجهﺍﻣﻮﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﺍﺣﺪ
ﺧﺮﻳﺪآنﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ که آنها از مجرمان س��ابقه دار هستند که قب ً
شکسته
دس��ت و پایشان
شده و
کمپ بارها
ﻣﺤﻞنیز در
آنها
ال
ﻣﺮﻛﺰﻯديدهباني
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥمشغول
آنها(سر کوچه
شدند .يکي
باالﺑﺎﺷﺪ :
ﺫﻳﻞبهﻣﻰ
ﺷﺮﺡ
شد وﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
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ﻣﺎﻟﻰزده بودند.
کتک
مقتول را
خاطر از
رفتن از ديوار کرد به اتهام سرقت بازداشت شده بودند .وي گفت:
شروع
دومينﺑﻪنفر
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ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ
دلیلﻭﻗﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :بهﭘﺎﻳﺎﻥ
پایانﺍﺭﺍﺋﻪ
درﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻮﺭﺥمحاکمه را به
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ﻣﺤﻞدیگری موکول کرد تا بعد از شنیدن اظهارات آنها حکم را صادر کند.
تاریخ
در اولين گام مأموران به سراغ مردي رفتند که جريان دارد.
 (5ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ  :ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/9/18ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ
 (6ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 (7ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  5ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ
 (8ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  8ﺁﻳﻴﻦ 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
.
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ﺑﻨﺪ
 (9ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ  ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ) ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ (  ،ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬﺍﻯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  ،ﺟﻠﺴﺎﺕ  ،ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/8/25ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ24
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺁﮔﻬﻰ10
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ
 (10ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻼﺭﺩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﻰ  -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﻣﻼﺭﺩ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
) ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ (ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
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ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ (

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ (

 (1ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  50/000ﭘﺮﺱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  6ﻣﺎﻩ
 (2ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ  2ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ :
 ﺭﺳﻴﺪﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  100790829443ﻧﺰﺩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ (3ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺁﻳﻴﻦ 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  1400/09/06ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 10ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ.
ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﺭﺩ ) ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
 (4ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  1ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺁﻳﻴﻦ 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 ﻣﻼﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﺭﺩ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ
 (5ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ  :ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/9/18ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻼﺭﺩ
 (6ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 (7ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  5ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ
 (8ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  8ﺁﻳﻴﻦ 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
 (9ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  4ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
(10ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﻰ  -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻼﺭﺩ

شرايط زندان براي شما چطور بود.
شرايط بسياري س��ختي داش��تم .آن طور که گفتم
مقتول صاحب همس��ر و فرزندي خردس��ال بود که
پدربزرگش قيم طفل شد و برايم درخواست قصاص
کردند .حکم قصاص هم از س��وي ديوان عالي کشور
تأیید شد.
به هر ح�ال خبر تأیی�د حکم قص�اص را
شنيديد؟
بله ،زماني که تأیید حکم را شنيدم بين مرگ و زندگي
سرگردان بودم .ترس همه وجودم را گرفتهبود .هميشه
کابوس ميديدم .هر کس که به سلول نزديک ميشد
فکر ميکردم که براي بردن من آمدهاست .فضاي خيلي
سختي بود که مدام در انتظار ميگذشت .انتظار سختي
که ترس زيادي همراهش بود و توانش را هم نداشتم.
به هر ح�ال اين ش�رايط را در زندانيهاي
ديگر هم ديده بودي؟
بل��ه ،وقتي کس��ي را براي اج��راي حک��م ميبردند
همه دس��ت به دعا ميشدند .کس��اني که ناخواسته
مرتکب قتل شدهبودند و بدون انگيزهپايشان به آنجا
کشيدهشدهبود و مس��تحق مرگ نبودند .آنها وقتي
رضايت ميگرفتند شور و شوق زيادي در سالن زندان
ايجاد ميشد و بخش��ش اوليايدم شامل حال ما هم
ميش��د که همان ش��ادي بود که فضاي سرد زندان
را پر ميکرد.
اين افراد چگونهشامل بخشش ميشدند؟
رفتار افراد در زندان بررسي ميشود و همه تحت نظر
هستند .کساني که در زندان رفتار خوبي داشتهباشند
و توبه کنند از سوي مددکاري به گروه خيران معرفي
ميش��وند و آنها هم براي جلب رضاي��ت از اوليايدم
تالش مي کنند.
اين موضوع شامل حال شما شد.
بله ،اين لطف خداوند بود که شامل حال من شد .من
نميخواستم که دستم به خون کسي آلوده شود .براي
همين در زن��دان عهد کردم که اگ��ر خداوند فرصت
ديگري ب��ه من بدهد خ��ودم براي جل��ب رضايت از
اوليايدم تالش کنم و با اين کارم خدا را خوش��حال
کنم.
چطور اين اتفاق براي شما رقم خورد؟
آنطور که گفتم حکم قصاص من از سوي ديوانعالي
کش��ور تأیید ش��ده و نام من در ليس��ت افرادي قرار
گرفتهبود که بايد منتظر اجراي حکم باش��ند .بعد از

آن بود که متوجه شدم به خاطر رفتار درستي که در
زندان داش��تهام به گروهي به نام چتر نجات معرفي
شدهام .اين افراد به واسطه خيران براي جلب رضايت
اوليايدم تالش ميکردند و توانسته بودند مشروط به
پرداخت ديه رضايت اوليايدم را جلب کنند.
دیه را خودت پرداخت کردی؟
خير ،من کارگر نانوايي بودم و پولي نداشتم که لطف
خداوند و کمک خيران شامل حالم شد و آزاد شدم.
بعد از آزادي چه ميکني؟
ميدانستم که پيدا کردن کار براي کسي که سابقه قتل
دارد بسيار دشوار است .من در يک شرکت مشغول کار
شدم و از آنجا که متوجه ش��دند از اشتباهم پشيمان
شدهام به من اعتماد کردند .مدتي که گذشت مادرم به
سرطان مبتال شد براي همين کارم را عوض کردم و در
مزرعه آفتابگردان در کرج کار تازهاي پيدا کردم.
آیا به عهدت وفا کردي؟
بله ،بعد از آن خودم به عضويت همان گروه درآمدم و
براي نجاتي کساني که ناخواسته مرتکب قتل شدهاند
تالش ميکنم .با اين که حقوق ناچيزي ميگيرم ،اما
بخشي از درآمدم را به همان گروه ميدهم.
توانس�تي براي نجات دیگ�ران هم اقدام
کني؟
بله ،در اين مدت موفق ش��دهام رضايت دو نفر را که
ناخواسته مرتکب قتل شدهاند جلب کنم .من به پاي
اوليايدم افتادم و گريه کردم و خواستم که بخشش
را به جاي انتقام انتخاب کنند که خداوند کمک کرد
و اين اتفاق افتاد.
آیا وقتي از بخش�ش حرف مي زني حال و
هواي ديگري پيدا ميکني؟
بخش��ش تصميم س��ختي اس��ت .من خودم را جاي
اوليايدم ميگذارم و درک ميکنم که تصميم خيلي
سختي گرفتهاند که بخشش را انتخاب کردند .هميشه
هم دعا کردهام که با بخش��ش به آرامش دست پيدا
کنند من جوانيام را در زندان گذراندم .هر شبانه روز
زندان ماهها طول ميکشد و نميشود شب رابا آرامش
خوابيد .درست اس��ت که آنها بخشيدند اما همچنان
من با عذاب وجدان زندگ��ي ميکنم .من تا زماني که
عمر داشتهباشم ميخواهم در اين مسير حرکت کنم
و بخش��ش را به ديگران هديه دهم چون هر کس که
زندگي ميبخشد در حال بخش��ش آرامش است و با
بخشش است که به آرامش ميرسد.

امورمشترکینوتوزیع
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مرگ دلخراش كارگر
در باالبر ساختمان

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

عصر روز پنجشنبه آتشنشانان ایستگاه  63از
وقوع حادثه در شهرك صنعتی خاوران با خبر
و در محل حاضر شدند.
محمد ناطق��ی فرمانده آتشنش��انان گفت:
بررسيهاي ما نشان داد کارگري 39ساله که
در حال استفاده از باالبربوده به دلیل نامعلومی
بین باالبر و دیواره چاهک گرفتار ش��ده و در
شرايط خيلي دشواري قرار گرفتهاست ،براي
همين با وخامت حال عمومی وي از امدادگران
اورژانس هم در خواست کمک شد.
وي ادامه داد :امدادگران پ��س از حضور در
محل و معاينه مرگ وي را تأييد کردند .جسد
به پزشکي قانوني منتقل شد و تحقيقات در
اين باره جريان دارد.

افزايش آمار قربانيان
حادثه معدن سيبري
به  52نفر

منابع خبري روسيه مرگ  52معدنچي در
يکي از معادن زغال سنگ سيبري را تأييد
کرده و اعالم کردهاند تالشها 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 ۲۸۵معدنچی مش��غول کار بودند که
تالشها براي نج��ات افراد گرفتار ش��ده به
جريان افتاد.
منابع خبري روسيه اعالم کردند ۴۶معدنچی
و ش��شنفر از نیروهای امدادی جانشان را از
دست دادهاند .نیروهای امدادی موفق شدند
۲۳۹معدنچی را به سطح زمین منتقل کنند.
۴۳تن از این افراد برای درمان به بیمارستان
منتقل شدهاند و تحقيقات براي يافتن افراد
ناپديد ش��ده ادام��ه دارد .علت ای��ن حادثه
مش��خص نیس��ت با این حال گفته میشود
احتماالً انفج��ار گاز متان موج��ب وقوع این
حادثه شده باشد.

