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حادثه

کابــوس اعــدام لحظــه ای  کشــید.  چندیــن ســال عــذاب 
رهایــش نکــرد. 9 ســال مــرگ را لحظه به لحظــه تجربــه کــرد. 
تااینکه توانســت مورد بخشــش قرار بگیرد. خانــواده مقتول 
رضایــت دادنــد. از کابــوس رها شــد. توانســت طعــم آزادی را 
بچشــد و زندگی بیرون از پشــت میله ها را دوبــاره تجربه کند. 
ولــی ایــن پایــان ماجــرا نبــود. صابــر از زنــدان آزاد شــد، ولــی 
در کنــار زندگــی عــادی خــودش، بــه اعدامی هــا کمــک کرد. 
نتوانست آن شب ها و روزهای سخت زندان را فراموش کند. 
نتوانست نســبت به اعدامی هایی مثل خودش که پشیمان 
بودند، بی تفاوت باشــد. با گروه چتر نجات فرشــته همکاری 
کــرد. همــان گروهی کــه خــودش را نجــات داده بودنــد. وارد 
این گروه شــد و تمام زندگی اش را وقــف آزادی زندانیان کرد. 
از هیچ چیز بــرای گرفتن رضایت دریغ نکــرد. تااینکه باالخره 
توانســت دو نفــر از هم ســلولی هایش را کــه در ایســتگاه آخــر 
بودنــد، نجــات دهــد. آنقــدر رفــت و آمد تــا باالخره توانســت 

رضایت خانواده مقتول را جلب کند. 
، مــرد جوانــی اســت کــه روز بیســتم فروردیــن ســال  صابــر
کــه در نانوایــی  90 برایــش روز ســیاهی بــود. همــان روزی 
سرنوشــتش عــوض شــد. دســت بــه قتــل زد و او را بــه زندان 
بردنــد. حکم قصاصش صادر و تایید شــد و هر شــب کابوس 
کنــد. حــاال  اعــدام دیــد. تــا باالخــره توانســت نجــات پیــدا 
یک سالی می شود که آزاد است. یک سالی که برای زندانیان 
دیگــر تــاش کــرد: »کارگــر نانوایــی بــودم. یــک روز مشــتری 
ثابت مان به نانوایی آمد. ســر پول خرد بــا صاحب کارم درگیر 
شــد. دعوا بــاال گرفــت. او رفت و بــا میله برگشــت. مــن هم در 
دســتم چنگک نانوایی بــود. در ایــن درگیــری نمی دانم چه 
شــد که با چنــگک بــه او زدم. آن مرد راهی بیمارســتان شــد. 
پنج روز بســتری بود. تااینکه جــان باخــت. در آن مدت پنج 
روز همیشه باالی ســرش بودم. پیگیر حالش بودم، اما جان 

باخت.«

صابــر به عنوان قاتــل دســتگیر شــد. در دادگاه بــه جرمش 
اعتــراف کــرد و در نهایــت حکم قصاصــش صادر شــد. هر روز 
و هر لحظه منتظر مرگ نشســت: »روزگار خیلی ســختی بود. 
اینکــه هر بــار یک یــا چنــد نفــر از زندانیــان را صــدا می زدند. 
بــرای اعــدام آنهــا را می بردنــد. گاهــی اوقات بعضی هایشــان 
برمی گشــتند. این یعنی یا رضایت یا مهلت گرفتــه بودند. اما 
بعضی هــا برنمی گشــتند. یعنــی اعــدام شــده بودنــد. همین 
برایمــان بزرگ ترین عذاب بــود. اینکه چه زمانــی نوبت به ما 
می رســد. دوســتان زیادی داشــتم که اعــدام شــدند. خیلی 
برایم ســخت و زجرآور بود. برای همین همــان زمان تصمیم 
گــر توانســتم رضایــت بگیــرم، بــرای اعدامی های  گرفتــم کــه ا
دیگر تاش کنم. نمی توانســتم بی تفاوت باشــم. هرچند که 
خیلی ناامیــد بودم. خانــواده مقتول اصا حاضــر به رضایت 

نمی شدند.«

رضایت بعد از 9 سال
مقتول یک پسر کوچک داشت که قیم او پدربزرگش بود. 
پدربــزرگ حاضر بــه رضایت نمی شــد. قاتل بارهــا از زندان 
بــا او تماس گرفــت و التماس کــرد. ولی فایده ای نداشــت. 
تااینکــه گــروه چترنجــات فرشــته پایش بــه این پرونــده باز 
شــد: »این گروه تمــام تاششــان را برای گرفتــن رضایت در 
پرونده هــای مختلــف می کنند. البتــه پرونده هایــی که در 
آن زندانی توبه کرده باشــد، پشــیمان و در زندان هم رفتار 
خوبی داشته باشد. یعنی مسئوالن و مددکاران رفتارهای 
او را تاییــد کننــد. مــرا هــم مســئوالن زنــدان بــه ایــن گــروه 
معرفی کردند. در نهایت این گروه آنقدر با خانواده مقتول 
صحبت کردند کــه در نهایت ســال 99 آنها رضایــت خود را 

اعام کردند.«
حاال باید پــول دیه جور می شــد. گروه چتر نجــات با کمک 
خیرین پول دیــه را تهیه کردند: »ســرانجام خانــواده مقتول 

ک چوبه دار  به من زندگی بخشــیدند و کابوس های وحشتنا
برایم تمام شــد. مبلغ تعیین شــده جور شــد و ســرانجام پس 
از گذشــت 9 ســال از زنــدان آزاد شــدم، امــا همچنــان عذاب 
وجدان داشتم. من ناخواسته کسی را به قتل رسانده بودم. 
ایــن عــذاب مــرا رهــا نمی کــرد. از طرفــی وقتــی آزاد می شــدم 
اعــدام  منتظــر  هم ســلولی هایم  چــون  نبــودم.  خوشــحال 
بودنــد. بــرای همیــن نتوانســتم بی تفــاوت باشــم. تصمیــم 
گرفتــم با همیــن گــروه چترنجات فرشــته همــکاری کنم. من 
باغــدار هســتم و در یک مزرعــه آفتابگــردان در روســتایی در 
حوالی قزوین، کشاورزی می کنم. درآمد خیلی زیادی ندارم، 
امــا تصمیم گرفتم بــه انــدازه پولم به ایــن گروه کمــک کنم تا 

شاید یک اعدامی بتواند نجات پیدا کند.«

تالش برای تهیه پول دیه
صابر بعد از آزادی از زندان به سراغ خانواده مقتوالن رفت. 
گانــه؛ آنهایی که به هیچ عنوان  دو مقتــول در دو پرونده جدا
حاضر به رضایت نمی شــدند، اما او توانســت رضایت بگیرد و 
دو هم ســلولی خود را نجــات دهد: »این دو زندانــی را از قبل 
می شــناختم. آنها هم مثل من در یــک عصبانیت و درگیری، 
ناخواســته دســت به قتل زده بودند. خیلی پشــیمان بودند 
و در زندان رفتارهای بســیار خوبی داشــتند. آنهــا هم به من 
گــر مثل مــن آزاد شــوند، حتما بــه زندانی هــای دیگر  گفتنــد ا
کمک می کنند. همین مســاله مرا ترغیب کرد که تمام تاشم 
را بــرای جلــب رضایــت انجــام دهــم. اوایــل اصــا حاضــر بــه 
رضایت نمی شدند. ولی کم کم تاش ها نتیجه داد و خانواده 
مقتــوالن حاضــر شــدند در مقابــل دریافــت دیــه رضایــت 
بدهنــد. حــاال هم بــا گــروه، در حــال جمــع آوری و تهیــه پول 
دیه هســتیم تا دو هم سلولی من بعد از ســال ها از زندان آزاد 
شــوند. آنها نیز قرار اســت بعد از آزادی همیــن کار را در پیش 

بگیرند و به اعدامی های دیگر کمک کنند.«

 بازداشت قاتِل نوجوان ۱۲ ساله 
در اشکذر

، بعــد از 20 روز  قاتــِل نوجــوان 12 ســاله در شهرســتان اشــکذر
تاش شبانه روزی نیرو های اطاعاتی و انتظامی دستگیر شد.

انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  بیدکــی،  ع  زار محمدجــواد 
شهرســتان اشــکذر از شناســایی و دســتگیری قاتــِل نوجــوان 
12 ســاله در ایــن شهرســتان، بعــد از 20 روز تــاش شــبانه روزی 

نیرو های اطاعاتی و انتظامی خبر داد. 
او در این باره گفــت: »در پی وصول خبری مبنــی بر مفقودی 
پسر 12 ساله در اشکذر در آبان ماه گذشته مراتب جهت بررسی 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.«
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان اشــکذر بــا اشــاره به 
گاهی و بررســی فنــی و تخصصی  تحقیقات گســترده در پلیس آ
ادلــه موجــود افــزود: »قاتــل متــواری در یکــی از اســتان های 
جنوبــی دســتگیر شــد و بــرای بازجویی بــه حــوزه قضائی محل 

ارتکاب جرم انتقال یافت.«
او بــه اعتراف متهم فــراری به قتل و بازســازی صحنــه جنایت 
اشــاره کرد و گفت: »در این زمینه پرونده تشــکیل و برای انجام 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی ارســال و بــا دســتور قضائی 
جسد نوجوان 12 ساله نیز برای ســیر مراحل قانونی به پزشکی 

قانونی منتقل شد.«

کشته شدن ۲ برادر در تصادف قطار
دو بــرادر نوجوان به نــام هادی و مهــدی قالبــی حاجیوند در 
حادثــه تصادف با قطار جــان باختند. همچنین هشــت رأس از 

گوسفندان آنها بر اثر برخورد با قطار تلف  شدند.
میاد زیدی، بخشــدار بخــش پاپی خرم آباد با اعــام این خبر 
گفــت: »برخــورد قطــار باعث مــرگ دو بــرادر نوجــوان در مســیر 
راه آهن سپیددشت شد. دو نوجوان از روستای »زرده« هنگام 
« به »چم  عبور دادن دام از خط راه آهن مســیر ایستگاه »کشور
« با دیزل قطار باری برخورد کرده و جان باختند. این دو  ســنگر
بــرادر نوجوان بــه نام های هــادی و مهدی قالبــی حاجیوند در 
این حادثه جان باختند و هشــت رأس از گوســفندان آنها برا اثر 

برخورد با قطار تلف  شدند.«

دستگیری سارقان منزل هنگام باال رفتن 
از دیوار 

باند ســه نفــره ســارقان منزل هنــگام ارتکاب ســرقت از ســوی 
ماموران پلیس پایتخت دستگیر شدند.  

در اجــرای طــرح مبــارزه بــا ســارقان منــزل، عوامــل عملیــات 
کانتــری 139 مــرزداران در ســطح حــوزه اســتحفاظی کانتــری 
ک آن  در حین گشــت زنی بودند. آنها به یک خــودرو 206 که پا

مخدوش بود، مشکوک شدند.
مراقبت هــای ویــژه پلیســی آغــاز و مشــخص شــد کــه راننده و 
دو سرنشــین خودرو در حــال زاغ زنی منزلی هســتند. در همین 
هنگام، یکی از آنان به ابتدای کوچه برای مراقبت مراجعه کرد. 
دو نفر دیگر نیز از خودرو پیاده و مشــغول بــاال رفتن از دیوار آن 

خانه شدند.
بافاصله عوامــل عملیات کانتری برای دســتگیری متهمان 
اقدام کردند. متهمــی که ابتدای کوچه ایســتاده بود به محض 
مشــاهده مامــوران بــا اســتفاده از شــوکربرقی بــه ســمت آنهــا 
حملــه ور شــد و از محــل گریخت. بــا این حــال پــس از تعقیب و 

گریز پلیسی، این متهم با شلیک تیر هوایی دستگیر شد.
یکــی از متهمــان که قصــد باالرفتــن از دیــوار را داشــت، پس از 
سوارشــدن بر خودرو از محل متواری شــد. متهم ســوم پرونده 
کــه با اســتفاده از گاز اشــک آور ســعی می کرد جلوی دســتگیری 

خود را بگیرد، در عملیات پلیسی دستگیر شد.
متهمــان در تحقیقــات اولیه به جــرم ارتکابی اعتــراف کردند. 
ماموران در بررسی های پلیسی دریافتند که متهمان سابقه دار 

کنون به دفعات مختلف دستگیر شده اند.  بوده و تا
ســرهنگ  »جلیل موقوفه ای« رئیس پلیس پیشگیری پلیس 
پایتخــت، بــا اعــام این خبــر گفــت: »کشــف جزئیــات پرونده و 
دســتگیری ســارق متواری در دســتور کار پلیس قــرار دارد. پس 
از تشــکیل پرونده قضائی هر دو متهم برای  سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شدند.«

خبر3

گفت وگوی »شهروند« با قاتلی که توانست از طناب دار رهایی یابد و فرشته نجات مجرمان دیگر شود

نجاتیکاعدامیبرایهمسلولیهایش چتر

دو سارق حرفه ای که با موتورسیکلت های سرقتی از شهروندان 
زورگیری می کردند، دستگیر شدند. 

سی ام فروردین ماه سال جاری شهروندی با مراجعه به کانتری 
112 ابوســعید اعام کــرد کــه موتورســیکلتش را از داخل پارکینگ 

خانه به سرقت برده اند.
گاهان دایره  گاهی، کارآ با ارجاع پرونده به پایگاه هشتم پلیس آ
مبارزه با سرقت وســایط نقلیه به محل سرقت مراجعه کردند و با 
بررسی و پایش صحنه جرم، سرنخ و ردپایی از سارقان را به دست 

آوردند.
گاهان در ادامه با تجمیع ادله و ســرنخ های به دست آمده،  کارآ
موفق شــدند هویــت یکی از ســارقان بــه نــام احمد را شناســایی 
کنند. مراتب طی گزارشــی به مرجع قضائی منعکس شــد. با اخذ 
دستورات الزم، متهم دســتگیر و در بازجویی به ارتکاب سرقت با 

همدستی افرادی به نام های ارسان و اصغر اعتراف کرد.
بــا دســتگیری احمــد و اعتــراف او بــه جــرم ســرقت و همچنین 
گاهــان در عملیاتی دیگر  لــو دادن هویــت همدســتان خــود، کارآ
موفق به دستگیری ارسان شــدند. ضمن اعتراف او به مشارکت 
در سرقت موتورسیکلت، در بازرسی بدنی، یك تلفن همراه مدل 

سامســونگ کشــف و مشــخص شــد متهم دارای ســابقه سرقت 
کی شناســایی شــد و در مواجهه حضوری با  اســت. بافاصله شا
شناسایی ارســان به عنوان یکی از ســارقان زورگیر گفت: »اوایل 
شــهریورماه ســال جاری در محدوده شــهرری مورد زورگیــری قرار 
گرفتم. ســارقان با استفاده از ســاح ســرد و زخمی کردن من، سه 

گوشی تلفن همراهم را سرقت کردند.«

گاهی  ســرهنگ »علی عزیزخانی« رئیس پایگاه هشتم پلیس آ
پایتخت بــا اعام این خبــر گفت: »بــا تحت نظر بــودن متهمان، 
اقدامــات تکمیلی و تحقیقــات تخصصی برای شناســایی ســایر 
مالباختــگان و دســتگیری ســایر ایــادی مجرمانــه همچنــان در 
گاهــان دایره مبارزه با ســرقت های خــاص پایگاه   دســتور کار کارآ

قرار دارد.«
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