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گورســتان بهای یک زندگی
پسر اعدامی برای رهایی از چوبه دار باید یک آرامستان در حوالی سولقان بسازد

]شهروند[ ساخت و وقف یک گورستان فاصله بین مرگ و زندگی »مهدی« 
است. او یا باید این  درخواست اولیای دم را انجام دهد و یا اینکه دو ماه دیگر 
تن به چوبه دار بسپارد. این پسر جوان چند  سال پیش به جرم قتل یک پدر و 
پسر به قصاص محکوم شد. جنایتی که تابستان 95 بر سر یک  درگیری ساده 
اتفاق افتاد. مهدی چندماه بعد دستگیر شد و درنهایت هم دادگاه رأی به 
قتل عمد  داد. حکم به تأیید دیوانعالی هم رسید، تا تنها راه نجات مهدی جلب 
رضایت خانواده ای باشد که او  با اسلحه جان دو نفر از اعضای آن را گرفته بود. اما 
اولیای دم تا آخرین لحظات از خون عزیزان شان  گذشت نکردند، تا اینکه کار به 
روز اجرای حکم رسید. همه چیز برای اجرای قصاص آماده بود، حتی  مهدی به 
حیاط زندان منتقل شد، درحالی  که او فقط چند قدم تا طناب دار فاصله داشت، 
اولیای دم  به او مهلت دادند. فرصتی برای ساخت و وقف یک آرامستان. درواقع 
درخواست خانواده مقتول این  است، تا مهدی در این مدت زمینی در حوالی 
سولقان برای ساخت یک قبرستان وقف و هزینه های تجهیز و تهیه و امکانات 
اولیه آن را هم تأمین کند. آنها برای انجام همه این موارد به مهدی و  خانواده اش 
دو ماه فرصت دادند. اینکه چرا چنین درخواستی از سوی اولیای دم به عنوان 
شرط  گذشت مطرح شده، به درستی مشخص نیست، اما آن طور که افراد 
نزدیک این دو خانواده می  گویند در سولقان و روستاهای اطراف گورستان 

بزرگی وجود ندارد.  
آخرین پنجشنبه مرداد ماه سال 93 بود، درگیری خونینی به ماموران کالنتری 
امامزاده داوود  گزارش شد. با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد 
که عده ای از اهالی روستای »سنگان«   به دنبال تیراندازی پسرجوانی زخمی 
شده اند. درحالی که ماموران مشغول بررسی حادثه بودند، از  بیمارستان خبر 
رسیدکه دو نفر از افراد زخمی به دلیل شدت خونریزی جان شان را از دست 
داده اند.  مجتبی شصت وپنج ساله و پسرش مرتضی که فقط بیست ودو سال 
داشت، جانباختگان این حادثه بودند. بالفاصله  موضوع به بازپرس کشیک 
جنایی اطالع داده شد و درنهایت هم شناسایی و دستگیری قاتل در  دستور 
ماموران آگاهی قرار گرفت. در همان بررسی های ابتدایی مشخص شد، روز 
حادثه خانواده  مقتول به طرف خانه قاتل سنگ پرت کرده بودند و متهم 
هم با اسلحه شکاری به طرف آنها تیراندازی کرده بود. در ادامه تحقیقات هم 

مشخص شد ضارب با پدر و پسر به قتل رسیده  نسبت فامیلی دارد و ظاهرا 
مدتی بود که با هم اختالف و درگیری داشتند. با وجود تالش ماموران  آگاهی، 
دستگیری مهدی چندماهی به تعویق افتاد تا اینکه در آذرماه همان سال، 
متهم در رباط  کریم شناسایی و دستگیر شد. مقدمات قضائی پرونده به 
سرعت در دادسرای جنایی به پایان رسید  و محاکمه او در شعبه پنجم دادگاه 
کیفری برگزار شد. مهدی در جلسه دادگاه ضمن تشریح جزئیات  حادثه خطاب 
به قاضی گفت: »اختالف من با مجتبی و پسرش بر سر یک اره برقی بود. آنها اره 
 برقی را به ما نمی دادند و سر همین موضوع چند بار با هم درگیر شده بودیم. 
آخرین بار هم سر  پارک ماشین با هم حرف مان شد و دعوا کردیم. آن روز من 
در خانه نشسته بودم که متوجه شدم آنها به  خانه ما سنگ می اندازند. من 
هم عصبانی شدم و با اسلحه شکاری به طرف آنها رفتم. اما قصد  کشتن  کسی 
را  نداشتم و فقط می خواستم آنها را بترسانم.« مهدی البته چندبار در همان 
جلسه دادگاه با ابراز  پشیمانی از اولیای دم خواست تا به جوانی اش رحم کنند و 
او را ببخشند. اما خواسته آنها فقط  قصاص بود. درنهایت حکم قصاص از سوی 

دادگاه صادر شد و به تأیید شعبه چهارم دیوانعالی هم  رسید.  
پرونده  مهدی پس از پنج سال حبس  به اجرای احکام رفت و همه تالش ها 
برای جلب  رضایت هم هیچ نتیجه ای نداشت.  مهدی به خط نزدیک شده بود. 
باالخره آن روز رسید و مهدی  برای اجرای حکم قدم به حیاط زندان گذاشت. او 
حتی آخرین وصیتش را هم کرد و با نگاهی  ملتمسانه به اولیای دم چشم 
دوخت. آن طور که شاهدان روز اجرای حکم می گویند، در آن لحظات  هیچ 
صحبتی بین مهدی و اولیای دم رد و بدل نشد، اما همین که خواستند مهدی را 
به سمت چوبه  دار ببرند، نماینده خانواده پدر و پسر به قتل رسیده، اعالم کرد که 
در صورت ساخت و وقف یک  آرامستان از خون عزیزان شان گذشت می کنند. 
آن طور که برادر مهدی می گوید اولیای دم به   مهدی و خانواده اش دو ماه فرصت 
دادند تا مقدمات این کار را فراهم کنند. براساس شنیده ها  مهدی و خانواده اش 
زمین های زیادی در سولقان و روستاهای اطراف دارند و از طرف دیگر در همه 
 این مناطق به جز یک آرمستان کوچک، جای برای به خاک سپردن اموات وجود 
ندارد و ساکنان این  مناطق باید برای کفن و دفن عزیزان شان به تهران و بهشت 

زهرا بیایند.    

]شهروند[ دندان پزشک روناک و امیرعلی به زندان می رود. زن جوانی که در 
عرض چهار ماه باعث مرگ و زندگی نباتی دو کودک خردسال شد. امیرعلی و روناک، 
همان کودکانی هستند که زیر دست این دندان پزشک اراکی آن قدر ترسیدند 
و دست و پا زدند که درنهایت از زندگی کردن محروم شدند. یکی زیر خروارها خاک 
خوابید و دیگری هم با اینکه هنوز نفس می کشد، اما زندگی نمی کند. حاال بعد 
از گذشت تقریبا یک سال و نیم از این ماجرای تلخ و هولناک، درنهایت دادگاه 
شهرستان اراک حکم این زن دندان پزشک را صادر کرد. این پزشک را که چند ماه 
پیش سازمان نظام پزشکی به ممنوعیت از فعالیت های پزشکی محروم کرده 

بود، حاال با حکم دادگاه به سه سال زندان تعزیری محکوم شده است. 
ماجرا به شهریور ماه  سال گذشته برمی گردد. روزی که روناک سه ساله برای 
پرکردن دندان هایش به مطب دندان پزشکی در اراک رفت. دختربچه را برای 
درمان داخل اتاق بردند. هنگامی که دکتر روی دندان های این بچه کار می کرد، 
کوچولو  دختر  این  هم  درنهایت  بود.  ترسیده  انگار  شد.  خون دماغ  روناک 
نتوانست تاب بیاورد و درست هنگام درمان دندان هایش دفتر زندگی اش برای 
همیشه بسته شد. روناک 3۸ روز روی تخت بیمارستان بود و بعد از آن مرگ مغزی 
شد و جان باخت. نسرین، مادر روناک هنوز هم لحظه مرگ دخترش را نمی تواند از 
ذهنش دور کند. تنها چیزی که او در این مدت می خواست، روشن شدن تکلیف 
این پرونده و مجازات مسببان مرگ دخترش بود. نسرین این مادر جوان هنوز 
هم باورندارد که درمان دندان دردانه اش به بهای ازدست دادن او تمام شد: »آن 
روز وقتی روناک را داخل اتاق بردیم، سه نفر دست و پایش را گرفتند. ناگهان دچار 
خونریزی بینی شد. از خانم دکتر خواستم دخترم را رها کند، اجازه دهد خونریزی 
رفع شود، ولی او یک پنبه داخل بینی دخترم گذاشت و گفت اتفاقی نمی افتد، اما 
پس از پنج دقیقه صورت و بدن دخترم کبود شد. آنجا امکانات برای احیای بچه ام 
وجود نداشت، چشمان دخترم را دیدم که از حرکت ایستاد. آن خانم پنبه لوله ای 

را از بینی کودکم خارج کرد، حجم زیادی خون از بینی روناک خارج شد و بالفاصله از 
طریق اورژانس دخترم را به بیمارستان امیرکبیر اراک منتقل کردند. دخترم به کما 
رفته بود و بعد از 3۸ روز پس  از آنکه سطح هوشیاری اش کم و کمتر  شد، اعضای 
حیاتی بدنش مثل قلب و ریه یکی یکی از کار افتاد و روناک تسلیم مرگ شد. روناک 

مرد و زندگی ما هم نابود شد.«
چهار ماه از مرگ روناک و شکایت از خانم دکتر گذشت. این بار یک کودک 
دیگر زیر دست این دندان پزشک از بین رفت. امیرعلی سه سال و نیمه در آن 
دندان پزشکی زندگی اش نابود شد. بی آنکه حتی بتواند حرف بزند و بخندد، 
روی زمین افتاده است و پدرش و مادرش از او پرستاری می کنند. امیرعلی حتی 
نمی تواند راه برود. روی زمین دراز کشیده و لحظه های نابودی زندگی اش را 
تماشامی کند. پسربچه ای که او هم زیر دست دندان پزشک روناک دچار ایست 

قلبی شد و به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزش محکوم به زندگی نباتی شد.
بعد از این اتفاقات و شکایت ها، چند وقت پیش سازمان نظام پزشکی 
در پرونده امیرعلی، این دندان پزشک را به محرومیت یک ساله از طبابت برای 
بزرگ ساالن )افراد باالی ۱۴ سال( و محرومیت مادام العمر از طبابت برای اطفال 
)افراد زیر ۱۴ سال( محکوم کرده بود. در پرونده مرگ روناک سه ساله نیز این 
پزشک نسبت به اطفال و کودکان کمتر از ۱۴ سال به محرومیت چهار سال 
کشوری و نسبت به باالتر از ۱۴ سال برای مدت یک سال کشوری محروم شده بود.

بعد از این اتفاق درنهایت صبح دیروز شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
اراک حکم پرونده روناک را صادر کرد. در بخشی از این حکم آمده است: » دادگاه 
متهم را به عنوان مجازات اصلی به پرداخت یک دیه کامل زن مسلمان در ماه حرام 
و تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می کند و از بابت مجازات 
تکمیلی حکم محکومیت متهم، محرومیت به مدت دو سال از اشتغال به 

حرفه های پزشکی وابسته در تمام کشور اعالم می شود.« 

مهدی به خط نزدیک 
شده بود. باالخره آن روز 

رسید و مهدی  برای اجرای 
حکم قدم به حیاط زندان 

گذاشت. او حتی آخرین 
وصیتش را هم کرد و با 

نگاهی  ملتمسانه به اولیای 
دم چشم دوخت. آن طور 

که شاهدان روز اجرای حکم 
می گویند، در آن لحظات 

 هیچ صحبتی بین مهدی و 
اولیای دم رد و بدل نشد، 

اما همین که خواستند 
مهدی را به سمت چوبه  دار 
ببرند، نماینده خانواده پدر 

و پسر به قتل رسیده، اعالم 
کرد که در صورت ساخت 

و وقف یک  آرامستان از 
خون عزیزان شان گذشت 

می کنند

 انفجاز گاز در مهاباد 
چهار نفر را راهی بیمارستان کرد

انفجار گاز در  خانه مسکونی یکی از محله های 
راهی  و  مصدوم  را  نفر  چهار  مهاباد   شهرستان 

بیمارستان کرد.
این حادثه شامگاه شنبه  در خانه ای دو طبقه 
واقع در منطقه »تپه قاضی« در خیابان کشاورز این 
آتش نشانی  مأموران  و  افتاد  اتفاق  شهرستان 

بالفاصله پس از مطلع شدن به محل اعزام شدند.
به علت شدت انفجار در این حادثه چهار نفر از 
اعضای یک خانواده به بیمارستان امام خمینی)ره( 
منتقل شدند، ولی با توجه به وخیم بودن حال آنان 
دو نفر به مرکز استان اعزام شدند. براساس شواهد 
موجود در محل حادثه، انفجار بر اثر نشت گاز و 

جرقه در داخل خانه به وقوع پیوست.
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
ایمنی مهاباد اظهار داشت: »بخش زیادی از خانه در 
از  برخی  انفجار،  موج  اثر  بر  و  تخریب  انفجار  این 
نیز  حادثه  محل  مجاور  خانه های  شیشه های 
شکسته شد. کارشناسان آتش نشانی و اداره گاز 
درحال بررسی علت نشت گاز در محل وقوع حادثه 

هستند.« 

مرگ عجیب یک آدم ربا در زندان رجایی شهر 
دوربین های مداربسته زندان رجایی شهر کرج 

علت فوت یک زندانی را مشخص کرد.
جرم  به  که  زندانی  یک  ماه  بهمن  دوازدهم 
آدم ربایی و سرقت  همراه با  آزار به هفت سال حبس 
محکوم شده بود و از بهمن ماه  سال 93 تحمل 
حبس می کرد، به علت شتاب در راه رفتن به سوی 
هواخوری، تعادلش را از دست داد و با شدت به 

زمین خورد.
با اعزام فوری این زندانی به بیمارستان زندان و 
معاینه پزشک اورژانس مشخص شد او در همان 
لحظات اولیه بر اثر شدت ضربه به سر جان خود را از 

دست داده است.
با اعالم خبر فوت این زندانی به بازپرس کشیک 
قتل، او بالفاصله در زندان حضور یافت و ضمن 
دوربین های  دقیق  کنترل  حادثه،  صحنه  بررسی 
نظریه  و  دیگر  زندانیان  اظهارات  اخذ  مداربسته، 
پزشک اورژانس، دستور انتقال جسد به پزشکی 

قانونی را صادر کرد.
پزشکی قانونی با تأیید علت مرگ، جسد قربانی 
برای امور تدفین را تحویل خانواده اش داد. لوح 
فشرده لحظات بروز این حادثه در اختیار مقامات 

قضائی قرار دارد. 

دستگیری کالهبردار میلیاردی در سمیرم  
از ۱۴ شهروند  کالهبرداری که 6 میلیارد ریال 
در  بود،  شده  متواری  و  کرده  کالهبرداری 
با  متهم  شد .  سمیرم  دستگیر  شهرستان 
فریب دادن برخی شهروندان و به دست آوردن 
را  بالمحل  اموالی  چک های  ارایه  و  آنان  اعتماد 
خریداری کرده و متواری شده بود. او تنها  در یک 
پرونده 3 میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال از  شهروندی 

کالهبرداری کرده بود .
این تبهکار  که از کالهبرداران حرفه ای بود  مرتب 
درحال تغییر مکان و تغییر ظاهر بود که کشف 
 مخفیگاه او بسیار سخت بود . سرانجام ماموران 
سختکوش  کارآگاهان  و  عمومی  امنیت  پلیس 
آگاهی  شهرستان سمیرم آخرین مخفیگاه متهم را 

شناسایی و در تاریکی شب او را دستگیر کردند .
ریال  به 6 میلیارد  تاکنون  شده  دستگیر  فرد 
کالهبرداری از ۱۴شهروند اعتراف کرده و پرونده او 

برای  روشن شدن دیگر ابعاد مفتوح است . 

 کشف کالهبرداری 
به شیوه ویزای خانوادگی در بابلسر

در  خانوادگی  ویزای  تهیه  بهانه  به  مردی 
کالهبرداری  ریال  ۴ میلیارد  بابلسر  شهرستان 
کرد. در پی  اطالع قضائی به پلیس آگاهی بابلسر 
مبنی بر کالهبرداری از فردی به بهانه تهیه ویزا و 
اقامت در یکی  از کشور های خارجی، موضوع در 
آگاهی  قرار گرفت .کارآگاهان  دستور کار پلیس 
گاهی  اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آ
بابلسر با انجام اقدامات اطالعاتی و  بررسی های 
همه جانبه متهم را که از محل متواری شده بود، 
دستگیر  کردند. مخفیگاهش  در  و  شناسایی 
متهم در تحقیقات و بازجویی های انجام شده در 
مجموع به چهارکالهبرداری از شهروندان جمعا 
به مبلغ ۴ میلیارد ریال به بهانه تهیه ویزا و اقامت 
مالباختگان  برای  خارجی  کشور های  از  یکی  در 

اعتراف کرد . 

پایان گروگانگیری یک میلیاردی در هامون
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  پیگیری  و  تالش  با 
گروگان گیری  باند  سرکرده  هامون  شهرستان  
یک میلیارد ریالی در اقدامی ضربتی دستگیر شد. 
در  گروگان گیری  یک  گزارش  اسفندماه  سال 92 
شهرستان »زابل« به پلیس آگاهی گزارش شد و 
آگاهی برای بررسی  بالفاصله تیم هایی از پلیس 
عوامل  حضور  شدند.با  اعزام  محل  به  موضوع 
مردی  شد  مشخص  حادثه  محل  در  انتظامی 
پنجاه ساله پس از اخاذی یک میلیارد و 5۰ میلیون 
روز   ۱2 از  بعد  خانواده اش  از  گروگان گیران  ریالی 
اسارت در محدوده بیمارستان امیرالمومنین)ع( 
گروگان  اظهارات  بررسی  است.در  شده  رها 
مشخص شد این فرد با وانت نیسان در محور 
سرنشین  پنج  که  بود  تردد  در  »سبزوار-رودان« 
سواری زانتیا سد راه او شدند. آنها با استفاده از 
اسپری فلفل و تهدید سالح کلت او را گروگان گرفتند 
حوزه  روستاهای  از  یکی  به  انتقال  از  پس  و 
استحفاظی شهرستان »هامون« با خانواده اش 
مبلغ  او  کشتن  به  تهدید  با  و  گرفتند  تماس 
یک میلیارد و 5۰ میلیون ریال مطالبه و پس از اخاذی 
این مرد را با چشمان بسته در شهر »زابل« رها 
کردند. کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
سرنخ های  و  پرونده  شاکی  اظهارات  به  توجه  با 
موجود سرکرده باند گروگان گیری را شناسایی و 
تحقیقات خود را برای دستگیری او آغاز کردند.با 
توجه به متواری بودن متهم در شهرهای مختلف 
کشور عملیات دستگیری او به کندی پیش می رفت 
به  بازگشتش  درخصوص  اطالعاتی  اینکه  تا 
تیم های  و  آمد  دست  به  »هامون«  شهرستان 
برای  بالفاصله  آگاهی  پلیس  ویژه  عملیات 
دستگیری او وارد عمل شدند.پس از ۱۰ شبانه روز 
تحقیقات میدانی گسترده سرانجام متهم را که با 
یک دستگاه سواری زانتیا در محور »زابل-لوتک« در 
تردد بود، در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر 
کردند.متهم که در بازجویی های اولیه منکر هرگونه 
جرمی بود، پس از مواجهه با ادله پلیسی و مستندات 
کشف شده به بزه انتسابی اعتراف کرد و مشخص 
شد که این فرد با برادر خانم شاکی دارای اختالفات 
مالی بوده است. متهم پس از تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد. 

سرقت با چراغ گردان    
زنی  پرسه  با  زورگیر  سارق  سه  ]شهروند[ 
از  پلیس،  به عنوان  خود  معرفی  و  خیابان ها  در 

طعمه هایشان  سرقت می کردند .
مردی با مراجعه به کالنتری ۱37 نصر، شکایتی 
با عنوان سرقت تحت پوشش مامور طرح کرد و 
پس از ثبت شکایت اولیه،  پرونده برای رسیدگی 
تخصصی و شناسایی متهمان پرونده در اختیار 

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت.
  شاکی پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی 
با  امسال  ماه  دی  یکم  ساعت2۱  داشت،  اظهار 
خودرو پرایدم در خیابان ستارخان  بودم که راننده 
و سرنشین یک خودرو پژو 2۰6 در حالی که چراغ 
ال ای دی پلیس روی خودرو آنها نصب بود راه مرا 
مسدود و  خود را پلیس معرفی کردند و با نشان 
دادن سالح کمری  به بهانه ارتباط نامشروع با زنی که 
در خودروام بود، دو نفر از آنها سوار  خودرو من شدند 
و در بین مسیر من را  بازرسی کردند  و همه  مدارک 
و پول همراهم را گرفتند؛ همچنین  با گرفتن رمز 
 عابربانک و انتقال مبلغ 5۰۰ هزار تومان از حسابم به 
حساب خود درنهایت مرا در بین راه با تهدید و ارعاب 

رها کرده و متواری  شدند .
تیمی از کارآگاهان تحقیقات میدانی را آغاز کردند 
و با تجمیع اطالعات به دست آمده مشخص شد 
خودرو به نام زنی است ولی حساب  بانکی به نام 
متهم سابقه داری به نام  سامان. همین اطالعات 
کافی بود تا تصاویر متهم  از بانک های اطالعاتی 
استخراج شود  . وقتی شاکی تصاویر متهم را دید، 
عکس سامان و برادرش به نام آرسام را به عنوان 
سارقان مسلح اموالش شناسایی و معرفی  کرد. 
کارآگاه موفق شدند پس از شناسایی مخفیگاه 
متهمان هر دو مامور قالبی را دستگیر کنند و در 
چهاردهم بهمن ماه همدست او هم به  نام آرمان 

شناسایی و دستگیر شد .
در بازرسی از خودرو پژو 2۰6، تجهیزات پلیسی 
همچون چراغ ال ای دی پلیسی، دودستگاه بی سیم 
و یک سالح کمری قالبی  کشف شد. در بازجویی 
به عمل آمده، هر سه متهم به صراحت به جرم خود 
آگاهی  پلیس  یکم  پایگاه  کردند.    رئیس  اعتراف 
پایتخت با بیان اینکه هر سه متهم با دستور قضائی 
در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار دارند، گفت:  
»تحقیقات پلیسی برای شناسایی سایر سرقت ها و 

شاکیان احتمالی ادامه دارد.«

مکثذره بین

ک و امیرعلی ونا 3 ســال حبس در انتظار دندان پزشــک ر


