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حادثه

چند ثانیه تا مرگ مانده بود. ســرباز دســتش را بــرده بود تا 
اهــرم را بکشــد. اهرمی کــه زندگی و جــان ســعید را می گرفت، 
امــا التماس هــا و اشــک های ایــن قاتــل در نهایــت منجــی او 
شــدند. قاتلــی که 13 ســال را بــا کابوس اعــدام گذرانــده بود، 
امــا به دلیل عدم دسترســی به خانــواده اولیای دم، از ســوی 
رئیس قوه قضائیه درخواست قصاص شــده و هیأت قضائی 
کــرده بودنــد. همــه چیــز  دادگاه نیــز حکــم اعــدام را صــادر 
برای اعدام ســعید آمــاده بود تا اینکــه او وقتی طنــاب دار به 
گردنش آویخته بود با اشــک و التماس درخواســت بخشــش 
کــرد. سرپرســت دادســرای جنایــی پایتخــت با دیدن اشــک 
پشیمانی این مرد، دســتور داد تا او را پایین بیاورند. قرار شد 
قاتــل، خانــواده مقتــول در افغانســتان را پیــدا کند و بــه آنها 
پول بدهــد. در نهایت رئیس قوه قضائیه نیز با بخشــش این 

مجرم موافقت کرد و او با پرداخت پول از زندان آزاد شد. 
 87 ســال  آذر  دهــم  روز  بــه  ســعید  جنایــت  ماجــرای 
برمی گــردد. روزی کــه مــرد افغانســتانی بــا همشــهریانش در 
یــک ســاختمان نیمــه کاره در ونــک درگیــر شــد. ســعید آن 
زمان 26 ســاله بود. او با دوســتان و همشــهریانش هرازگاهی 
در ســاختمان نیمه کاره ای در ونک جمع می شــدند و با هم 
فیلــم تماشــا می کردند. مقتــول در آن ســاختمان کار می کرد 
و ســعید هم از دوســتان صمیمی او بود، اما یک شــب بعد از 
دورهمــی، مقتول و قاتل با یکدیگر درگیر می شــوند. درگیری 
باال می گیرد. در ایــن میان مقتول قصد میانجیگری داشــت 

گهان با چاقو زخمی شد.  که نا

اعتراف به قتل
بالفاصلــه ایــن حادثــه بــه پلیــس مخابره شــد. موضــوع در 
دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت و تحقیقــات در ایــن رابطــه 
آغاز شــد. قاتل دســتگیر شــد و تحت بازجویی قرار گرفت. او 
ماجرای درگیری را اینطــور روایت کرد: »من، مقتول و بچه ها 
را از قبل می شــناختم. بــا هم دوســت بودیم. مقتــول و یکی 
از دوســتان صمیمی ام در آن ســاختمان نیمه کاره مشــغول 
بــه کار بــود. شــب ها هــم در آنجــا می ماندنــد. بــرای همیــن 
هرازگاهــی در آنجــا دور هــم جمــع می شــدیم و بــا هــم فیلــم 
می دیدیــم. شــب حادثه هــم به آنجــا رفتیــم. فــردای آن روز 
دوستم با من تماس گرفت. گفت وقتی از اینجا رفتی وسایل 
جابه جا شــده و احتماال چیزهایی از اینجا برداشته ای. او به 
من ناســزا گفــت و مرتب می گفــت بچه ها از دســتت عصبانی 
هســتند. مــن هــم خیلــی ناراحت شــدم. با دوســتم بــه آنجا 
رفتیم. همگی با هم درگیر شــدیم. در آن میان کسی با چوب 
به ســرم زد. مــن هم گیــج بــودم. مقتول آمــد تــا میانجیگری 
کند، ولی من که دســتم چاقو بود، ناخواســته ضربــه ای به او 

زدم.«
او ادامــه داد: »وقتی به ســرم ضربه خورد، گیح بودم. ســرم 
خون آلود بود و کنترلی بر رفتارم نداشتم. اصال نمی خواستم 
کســی را بکشــم، چه برســد بــه مقتول کــه قصــد میانجیگری 
داشت. هنوز هم باورم نمی شود که دست به جنایت زده ام. 
گر خانواده مقتول را ببینم هرکاری می کنم تا مرا ببخشند.« ا

صدور حکم قصاص
و  نداشــت  ایــران  در  خانــواده ای  مقتــول  کــه  آنجایــی  از 
دسترســی به خانــواده اش هم امکانپذیــر نبود، بــرای همین 
طبق مــاده 356 قانون مجازات اســالمی، رئیــس قوه قضائیه 
درخواســت قصــاص را مطرح کرد. متهــم در شــعبه 71 دادگاه 
کمه شد. او در آنجا نیز ابراز پشیمانی  کیفری استان تهران محا
کرد و گفــت: »آن روز به من تهمت زدند و می گفتنــد تو خانه را 
به هم ریخته ای و وســایل را برداشــته ای. بــرای همین خیلی 
عصبی شدم. حاال هم حاضرم هر کاری کنم تا بخشیده شوم. 
خیلی پشیمانم و قول می دهم در افغانستان خانواده مقتول 
را پیدا کنم.« در نهایت هیأت قضائی وارد شور شدند و سعید 
را به قصاص محکوم کردند. این پرونده پس از تایید از ســوی 
هیــأت قضائــی شــعبه 31 دیوان عالی کشــور، به شــعبه ســوم 
دادســرای اجرای احــکام رفت. زمــان اجرای حکم فرا رســید. 
ســعید را پای چوبــه دار بردند. طنــاب را به گردنــش آویختند. 
در آن لحظه بود که او اشک ریخت و فریاد زد که او را ببخشند. 
او گفت تمام دار و ندارش 30 میلیون تومان است که آن را هم 
می پــردازد. قول داد که خانواده مقتــول را پیدا و به آنها کمک 
مالــی کنــد. وقتی او اشــک ریخــت، قاضــی محمد شــهریاری، 
سرپرســت دادســرای جنایی پایتخت، او را بخشــید و دســتور 

داد تا حکم متوقف شود. 

نجات معجزه آسا
ســعید را از چوبه دار پایین آوردند، درست در لحظه ای که 

سرباز آماده بود تا اهرم را بکشد. 
حجت االســالم  از  شــهریاری  محمــد  قاضــی   نهایــت  در 
والمســلمین محســنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه درخواست 
کیــد کرد که این مجــرم از کار  بخشــش این مجــرم را کرد .  او تا
خود پشیمان شده و می تواند بخشی از پول دیه را پرداخت 
کنــد. از طرفی خود متهــم نیز در زنــدان به قــوه قضائیه نامه 
نوشت و ابراز پشــیمانی کرد. او خواهش کرد تا بتواند از مرگ 
نجات پیــدا کنــد. در نهایت با این درخواســت موافقت شــد 
و متهم بــا پرداخت پول به صنــدوق دادگســتری از مجازات 

اعدام رهایی یافت.

 انهدام یک شرکت هرمی بزرگ
 در پایتخت

اعضای این باند در حال تبلیغ و عضوگیری بودند

18 عضو یک شــرکت هرمی در جنوب تهران از سوی ماموران پلیس 
پایتخت دستگیر شدند.

سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ در 
حاشیه دستگیری این افراد گفت: »مدتی قبل خبری درباره فعالیت 
یک شــرکت هرمی در محله ابوذر تهران به پلیس اطالع داده شــد. به 
محــض دریافــت آن تیمــی از مامــوران پلیس رســیدگی به موضــوع را 
در دســتورکار خــود قرار دادنــد. در تحقیقــات اولیه مأمــوران، صحت 
گزارش دریافتی مورد تایید قرار گرفت. در همین راســتا نیز هماهنگی 
با مقام قضائی برای دستگیری این افراد انجام شد. مأموران با حضور 
در محل که یک ســاختمان مســکونی بود، 18 نفر را دستگیر و به مقر 

انتظامی منتقل کردند.«
وی با اشــاره به حضــور این افــراد در مقر پلیــس و انجــام بازجویی از 
آنان گفت: »در جریان بازجویی هایی اولیه مشــخص شد که دو نفر از 
دستگیر شدگان جزو ســرکردگان اصلی این شرکت هرمی بوده اند. 16 
نفر دیگر نیز جــزو اعضای آن بــوده و در حال تبلیــغ و عضوگیری برای 
این شرکت بودند.« موقوفه ای با بیان اینکه این افراد به بهانه کاریابی 
و افزایش درآمد اقدام به جذب عضو از شــهر های مجــاور تهران کرده 
بودند، گفت: »همچنین مأموران در بازرسی از محل حضور این افراد 
تعدادی تجهیزات از قبیل لپ تاپ و تلفن همراه و 38 جزوه آموزشی و 
یک قبضه سالح کمری جنگی به همراه پنج عدد فشنگ را نیز کشف 
کردند.« به گفته ریس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، دستگیرشدگان 
 پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ادامــه رونــد رســیدگی بــه جــرم روانــه 

دادسرا شدند.

خبر3 سرپرست دادسرای جنایی تهران، یک قاتل را هنگام اجرای حکم اعدامش نجات داد

معجزه زیر چوبه دار

انفجار یک منزل مســکونی در شــهرضا 
باعــث مصدومیــت شــدید 3 عضــو یــک 

خانواده شد.
حبیــب صادقــی، رئیــس اورژانــس 115 
شــهرضا دیروز در شهرضا با اشــاره به این 
حادثه گفت: »صبح روز سه شنبه انفجار 
منزلــی در محلــه جانبــازان شــهرضا بــه 

اورژانس شهرضا اطالع داده شد.«
وی بــا بیان اینکــه بالفاصله 2 دســتگاه 
حادثــه  محــل  بــه  اورژانــس  آمبوالنــس 
ایــن حادثــه  افــزود: »در  اعــزام شــدند، 

ســه عضو خانواده شــامل پــدر 42، دختر 17 و پســر 11 ســاله 
با ســوختگی بــاالی 70 درصــد مصدوم شــده بودنــد و دختر 
و پســر ایــن خانــواده دچــار کاهــش هوشــیاری بودنــد. ســه 
مصدوم این حادثه به بیمارستان امیرالمومنین)ع( شهرضا 
منتقل شــدند. پس از انجام اقدامات اولیه توسط پد بالگرد 
اورژانــس منظریه به بیمارســتان ســوانح ســوختگی حضرت 

امام موسی کاظم)ع( اصفهان منتقل شدند.«
کبری، معاون عملیات ســازمان آتش نشــانی  ابراهیم علی ا
و خدمات ایمنی شهرداری شهرضا  درباره این حادثه گفت: 

»پس از تماس با آتش نشــانی بالفاصله 2 نیروی آتش  نشــان 
به محل اعزام و شــروع به اطفای حریق و ایمن سازی کردند 
و مصدومــان حادثــه را تحویــل اورژانــس و عوامــل امــدادی 

دادند.«
وی با بیان اینکه احتمال می دهیم علت انفجار نشــت گاز 
بوده که سبب پرتاب شعله شده است، برای بررسی دقیق تر 
علــت حادثــه در دســت بررســی اســت، ادامــه داد: »انفجــار 
فقط ســبب تخریب همان ســاختمان شــده و بــه خانه های 

مجاور آسیبی نرسیده است.«

 انفجار گاز در شهرضا 
3 عضو یک خانواده را تا یک قدمی مرگ برد


