
بــود  قــرار  بودنــد.  دار  چوبــه  ]شــهروند[پای 
نفس هایشــان قطــع شــود، امــا نجات یافتنــد. 
38 مــرد و زن محکــوم بــه اعــدام فقــط چنــد 
قــدم تا مــرگ فاصلــه داشــتند. طنــاب دارهایی 
کــه برگردن شــان حلقه شــد. مــرگ را بــا چشــم 
خودشــان دیدند و لمســش کردنــد. نفس های 
آخرشــان را می شــماردند تــا بــه ســمت پایــان 
زندگی قــدم بردارنــد. زندگــی گرفته بودنــد، باید 
زندگی می دادنــد، اما میان جدال بــا عذاب مرگ 
و زندگــی، زندگی هدیــه گرفتند. خــواب رهایی از 
اعدام بــرای  آنهــا هم تعبیر شــد. دیگــر از کابوس 
شــب اجرای حکــم نمی ترســند. ســال ها دلهره 
و اضطراب شــان بــه پایــان رســیده اســت. ُمهــر 
بخشــش در پرونده شــان خــورد و حــاال ســر از 
پــا نمی شناســند. خانــواده اولیــای دم از خــون 
گذشــتند و 36  مــرد و دو زن اعدامــی در یــک ماه 
گذشــته حکــم آزادی گرفتنــد. 18 زندان اســتان 
کشــور در این روزها شاهد  رهایی  این محکومان 
بــود. محکومانــی کــه ســال ها پشــت میله های 
زنــدان را تجربه کــرده بودنــد. انتظار کشــیدند و 
روی چهاردیــواری ســلول روزگار ســرد و تاریکی را 
گذراندنــد. در این میــان محکوم ابهــری بیش از 
همه انتظار کشید. 20  سال تمام با کابوس زندگی 

ک بند و زندان و اعدام.  کرد. کابوس وحشتنا

پایان 20 سال انتظار
بهمــن مــاه ســال ۷۹ در جریــان یک ســرقت و 
درگیری میان چند نفر، جوان هجده ساله ای بر 
اثر ضربــات متعدد به قتل رســید و قاتل متواری 

شد و به مکان نامعلومی گریخت.
بالفاصله دستور قضائی برای انجام تحقیقات 
و دســتگیری قاتــل صــادر شــد و پیگیری هــا و 
تالش هــا بــرای دســتگیری قاتــل ادامــه یافــت، 
تا اینکــه قاتــل بیســت ونه ســاله در ســال 138۴ 

دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.
پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی برای 
رسیدگی به شعبه 101 کیفری ابهر ارجاع و با توجه 
به قرائــن و اقرار قاتــل رأی قصاص صــادر و پس از 
تأیید دیوان عالی کشور مجرم در آستانه اجرای 
حکم قرار گرفت.پس از طی روند قانونی پرونده، 
با قرار گرفتن مجرم در آســتانه قصــاص، با تالش 
و میانجی گــری معــاون دادســتان و مجموعــه 
اجرای احکام کیفری دادســرای ابهر با گذشــت 
اولیای دم، اجرای حکم متوقف و قاتل از قصاص 

نجات یافت.

بخشش پس از ۱۶ سال 
همزمــان بــا آزادی ایــن مــرد در ابهــر، حکــم 
کنــون در  قصــاص جوانی کــه از 16ســال پیش تا
زندان گــرگان اســت، با بخشــش اولیــای دم  روز 
شــنبه اول آذر لغو شــد. در این پرونــده، محکوم 
بــه قصــاص ناخواســته در دعــوا ســبب مــرگ 
همسایه اش شد و به این ترتیب هم جان پدر دو 
فرزند را گرفت، هم روزهای خوب جوانی اش را از 

دست داد. 

گاه دام اختالف مرگبار در تقسیم چرا
در لرســتان هم یک مرد  که  16 سال  کابوس 
کــرد.  چوبــه دار می دیــد، سرنوشــتش تغییــر 
دو  دام،  گاه  چــرا تقســیم  هنــگام   83 ســال 
خانــواده دچــار اختــالف می شــوند؛ درگیری و 

نهایت یک قتل. 
همانجــا عامــل جنایــت متــواری شــد. متهم 
به قتــل  اما پــس از ســال ها فــرار بــه دام مأموران 
پلیس افتاد. با توجه به اینکه پرونده در اســتان 
خوزســتان تشــکیل شــده بــود، متهــم تحویل 

کم قضائی خوزستان شد. محا
امــا ایــن جنایــت درگیری هــای زیــادی بیــن 
خانواده ها به وجــود آورد. شــورای حل اختالف 
قریــه صاحــب الزمان شهرســتان خرم آبــاد برای 
برقــراری ســازش و پایــان دادن بــه درگیــری و 
همزمــان   کردنــد.  ورود  پرونــده  بــه  اختــالف 

ریش سفیدان و معتمدان هم وساطت کردند. 
با تالش هــای فراوان بــود که صلح و ســازش 
بیــن خانواده هــا برقــرار شــد. در آخــر خانــواده 
مقتول رضایــت داد و بیست وهشــتم آبان ماه  

از خون مقتول گذشت.

نجات از چوبه دار در شیراز 
ســوم آبان ماه نجــات دیگــری از زنــدان فارس 
خبررســانی شــد. یک قاتل در شــیراز از چوبه دار 
پس از 1۴ ســال با تــالش و میانجی گــری اعضای 

شورای حل اختالف نجات پیدا کرد.
 ســال 138۵ در یک  درگیری مردی در شیراز به 
قتل رسید. به دنبال شکایت و تقاضای قصاص 
کنون به مدت  اولیای دم، قاتل از ســال 138۵ تا
1۴ ســال در انتظار صدور و اجرای حکم در زندان 
بــه ســر می برد.بــا تشــکیل پرونــده و طی شــدن 
مراحل قانونی و رسیدگی قضائی، درنهایت رأی 
قصاص نفس علیه قاتل پرونده صادر شد و مورد 
تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.  پرونده برای 
ایجاد مصالحه به شعبه ۷6 شورای حل اختالف 
شیراز ارجاع شد و اعضای این شعبه وارد مراحل 

صلح و سازش بین دو خانواده شدند.
گرفتــن مهلــت یک ماهــه تــالش شــد تــا  بــا 
رضایت خانواده مقتول گرفته شــود که با تالش 
و میانجی گــری اعضــای شــورای حــل اختالف، 
اولیای دم از حق قانونی خود گذشتند و رضایت 

به آزادی قاتل دادند.

جان دوباره قاتل پای چوبه دار
پرونــده دیگــری کــه بــا بخشــش همراه شــد، 
جوان محکــوم به اعدامــی بود که ۹ ســال پیش 

سبب مرگ دوست صمیمی خود شد. 
در چند ســال گذشــته بــزرگان و خیریــن بارها 
برای جلب رضایت اولیای دم واسطه شدند، اما 
بی نتیجه بود. خانــواده مقتول بــر اجرای حکم 
قصــاص پافشــاری می کردنــد.  پرونــده در نوبت 
اجــرای حکم قــرار گرفت .پیــش از اجــرای حکم 
قصــاص، پرونده بــه شــعبه هفتم شــورای حل 
اختالف علی آبادکتول فرســتاده شــد. سرانجام  
گفت وگوها نتیجه داد. مادر مقتول از حق شرعی 
و قانونــی خــود گذشــت و  محکــوم بــه اعدامــی 

سی ام آبان ماه از کابوس اعدام رهایی یافت. 

کابوس 9 ساله در رشت برای یک گناهکار 
   استان گیالن هم در یک ماه گذشته در آزادی 
زندانیــان ســهیم بود. هفتــم آبــان مــاه متهمی 
آزاد شد  که ۹ ســال پیش در یک درگیری جوانی 
بیست وســه ســاله را به قتــل رســانده بود.قاتل 
پــس از ســال ها بــا کمــک خیریــن و تالش هــای 
صورت گرفته توسط واحد اجرای احکام کیفری 
دادســرای رشــت و شــورای حل اختالف استان 
در جلب رضایــت اولیای دم، مورد بخشــش قرار 

گرفت و از مجازات قصاص رهایی یافت.

آزادی متهم پرونده قتل  وحید مرادی
در ایــن میــان مســعود، متهمــی کــه در زندان 
به  وحیــد مــرادی چاقــو زد هم  با جلــب رضایت 
آزاد شــد. این مرد زندانی که به اتهــام دو قتل به 
مجــازات محکــوم شــده و دوران حبــس خــود را 
می گذراند، با پرداخت دیه به خانواده مقتوالن و 

جلب رضایت آنها بعد از 13سال آزاد شد.
مسعود اواسط سال 86 در یک درگیری پسری 
را بــه قتــل رســاند. او در بازجویی ها ادعــا کرد به 
 خاطــر کری خوانی و ناخواســته دســت به چاقو 
کمه بــه قصاص  شــده اســت.متهم پــس از محا
محکوم و تا زمان اجرای حکم روانه زندان رجایی 
شهر شــد، اما مســعود در زندان هم بیکار نماند 
و پس  از آشــنایی با شــیوه و شــگرد کالهبــرداری 
تلفنــی شــروع بــه ارســال پیامــک و تمــاس بــا 
طعمه هایش کــرد و به این بهانه که شــما برنده 
مســابقه شــده اید، آنها را بــه پای دســتگاه های 
عابربانــک می کشــاند و حساب شــان را خالــی 
می کرد.تحقیقــات در این بــاره صــورت گرفــت و 
پلیس موفق شد مســعود را به عنوان عامل این 

کالهبرداری در زندان شناسایی کند. او به اتهام 
کالهبرداری هایــش نیــز بــه هفــت ســال حبس 

محکوم شد.

جنایت دوم
 امــا این پایــان کارهای خــالف متهم نبــود، او 
مدتی بعد دومین جنایتش را نیز رقــم زد. اواخر 
شب چهارشــنبه هفتم مرداد ســال۹۴ درگیری 
در ســالن 36 بنــد 10 رخ داد و پســر جوانی به  نام 
ناصــر در ایــن درگیری به قتل رســید. بررســی ها 
کــه ناصر-مقتــول- مــرداد 8۴  نشــان مــی داد 
کسی را به قتل رســانده، اما از آنجا  یک راننده تا
کــه ناصــر در زمــان جنایت زیر 18ســال داشــت، 
دادگاه با تجدید دادرســی این محکوم به اعدام 
کمه  موافقــت کرده بــود تا دوبــاره پای میــز محا
بــرود. امــا زمانــی کــه در زنــدان در انتظــار نوبت 
رســیدگی بــه پرونــده اش بــوده، در ســالن 36 
زندان با مسعود و دوســتش به  نام حمید درگیر 
گردنــش  شــده و به خاطــر پاره شــدن رگ هــای 
جــان خــود را از دســت داد. مســعود توانســت از 
دو خانــواده قربانــی رضایــت بگیرد، امــا قضات 
دادگاه کیفــری بــرای این جنایت او را به هشــت 

سال حبس محکوم کردند. در حالی که مسعود 
دوران محکومیت خود را می گذراند، یازدهم تیر 
ســال۹۷ در زندان عــده ای از زندانیــان با وحید 
مرادی، شــرور معروف تهران درگیر شــدند که در 
این ماجــرا وحید مرادی به قتل رســید و در این 
میان چند نفر از زندانیان به اتهام شرکت در این 
کمه شدند که یکی از آنها  درگیری دستگیر و محا
مســعود بود و قضات دادگاه به اتهــام واردکردن 
ضربــه چاقــو بــه کمــر وحیــد مــرادی او را به ســه 
سال حبس و دیه محکوم کردند. بدین ترتیب 
با توجــه به اینکه بیشــترین مدت حکــم زندان 
مسعود 10سال حبس به  خاطر قتل اول بود و با 
توجه به اینکه او بیش از 10سال در زندان مانده 
بود، بــا جلب رضایــت اولیــای دم هــر دو پرونده 
سرانجام چند روز قبل و پس از 13سال حبس از 

زندان رهایی یافت.

رهایی دو زن در کاشان و تهران
زنــی چهل وپنــج ســاله از کشــور افغانســتان و 
یــک زن در تهران هم پس از 11ســال آزاد شــدند.  
ســال88  بــود کــه زن افغانســتانی به جــرم قتل 
کاشــان  یکــی از اقوامــش دســتگیر و بــه زنــدان 
معرفی شد. پرونده این فرد در 11سال گذشته در 
مراجع قضائــی پیگیری و به صــدور رأی قصاص 
منجر شــده بود که خانواده مقتــول با همکاری 
انجمــن حمایــت از زندانیــان و واحد مــددکاری 
زندان کاشــان، مشــروط به پرداخت دیه حاضر 
به بخشش شــدند.انجمن حمایت از زندانیان 
این شهرســتان با همکاری افراد خیر و پرداخت 
۷00میلیــون ریــال به خانــواده مقتــول، رضایت 
گرفتند و سرانجام این زندانی  هم چهاردهم آبان 

ماه به جامعه دوباره برگشت.

سرنوشت تلخ در زندان زنان
یک زن  در زندان زنان شــهرری هم سرنوشــت 
مشابه ای داشت. او هم 11سال پشت میله های 
زندان را تجربه کــرد. قتل کرده بود. باید قصاص 
آذر  شــانزدهم  از  جــان.  برابــر  جــان  می شــد. 
مــاه ســال88 بــه زنــدان افتــاد. پــس از برگــزاری 
جلسات متعدد دادگاه که مددجو روز هجدهم 
آبــان  ســال٩٠ به موجــب حکــم قطعی از ســوی 
شــعبه 113دادگاه کیفری یک اســتان تهــران به 
قصاص نفس محکوم شــد. اما اعضای شــورای 
حل اختــالف با انجــام نشســت های متعــدد با 
اولیای دم در جهت گذشت از قصاص و مصالحه 
اقدام کردند. درنهایت نیز قاتل پس از 11 ســال از 
چوبــه دار رهایــی یافــت. اعضــای شــورای حــل 
اختالف با پیگیری های مداوم و کمک از خیرین 
بــا حضــور در دادســرای ناحیــه 2۷ و واریــز وجــه 
توســط خیرین رضایت بی قیدوشــرط ولی دم را  
در چهاردهم آبان ماه گرفتند.  اینها تنها بخشی 
از پرونــده آزادی زندانیــان یک ماه پیش اســت. 
زندانیانی که در اســتان های مختلف توانستند 
رضایت بگیرند و بــه زندگی برگردند. محکومانی 
و  شــنیدنی  زندگی شــان  قصــه  کــدام  هــر  کــه 

عبرت آموز است.
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پشت پرده دو سرقت جنجالی خودرو در پایتخت

وقتی دمپایی سارق را لو داد 

ســارقی بــا دمپایــی و لبــاس خانگــی و دو زورگیــر خشــن در پایتخــت 
دستگیر شــده اند. دزدانی که هر کدام به روش های مختلف دست به 
ســرقت خودرو و لوازم آن زده اند. یکی از دزدان وقتی با دمپایی و لباس 
راحتی از خودرو همسایه اش سرقت می کرد، لو رفت. دو سارق دیگر نیز 
کسی اینترنتی دست به سرقت زدند. این دو سارق 10 دقیقه  با کرایه تا

بعد از سرقت شان از سوی پلیس پایتخت دستگیر شدند. 
کی به  نخســتین پرونده ســی ام مهرماه در پایتخت رخ داد. یک شــا
گاهی مراجعــه کرد. او از ســرقت لــوازم خودرویش  پایگاه ســوم پلیس آ
کی درباره جزئیات ماجرای این سرقت به مأموران پلیس  خبر داد. شا
گفت: »خودرو را کنار خیابان پارک کرده بودم. وقتی می خواستم مثل 
هر روز سوار خودرو شوم، متوجه شدم که مدارک و مقداری ارز خارجی 

به ارزش تقریبی 20میلیون تومان از داخل خودرو سرقت شده است.«
یک مظنون

با اعالم این شــکایت رسیدگی به موضوع در دســتور کار تیم مبارزه با 
ســرقت لوازم و محتویات داخــل خودرو ایــن پایگاه قــرار گرفت. تیمی 
گاهان در نخســتین گام از تجسس های خود عازم محل سرقت  از کارآ
در خیابان نامجو شــدند. در تحقیقات میدانی مشخص شــد ساعت 
0۴ و 0۷دقیقه بامداد بیســت وهفتم مهرماه شــخصی با لباس راحتی 
و دمپایی در محل به صورت پیاده تردد داشــته است. او در چند ثانیه 

کی را از داخل خودرو به سرقت برد. کیف شا
راز دمپایی و لباس راحتی

با توجه به اینکه سارق در تحقیقات میدانی با دمپایی و لباس راحتی 
گاهان را به بومی بودن  و به صورت پیاده مشاهده شــده بود، ظن کارآ
سرقت برانگیخت. مأموران دریافتند که سارق در همان اطراف زندگی 
می کند، بــرای همیــن بــا لبــاس راحتــی و دمپایــی وارد خیابان شــده 
است، بنابراین تعقیب و مراقبت انجام شد. مأموران پلیس تحقیقات 
غیرمحسوس و میدانی را درباره فرضیه مورد نظر انجام دادند. در نهایت 
نیز همین فرضیه اثبات و هویت ســارق و محل ســکونت او شناسایی 
شــد.پس از دستور قضائی از دادیار دادسرای ناحیه 1۵  تهران متهم به 
نام هادی در عملیاتی غافلگیرانه در ساعات آغازین هفدهم آبان ماه در 

گاهی انتقال یافت. حوالی خیابان نامجو دستگیر شد و به پلیس آ
اعتراف به سرقت از همسایه

هــادی کــه چــاره ای جــز بیــان حقیقــت نداشــت، بــه ایــن ســرقت 
اعتراف کــرد. او در بازجویی ها دربــاره جزئیات این ماجرا گفت: »شــب 
کی نظر من را  ســرقت برای پرســه زنی از خانه خارج شــدم. خودرو شــا
کی را سرقت کردم.  جلب کرد. پس از باز کردن صندوق خودرو کیف شا
پــس از تبدیل دالرها بــه ریال آنها را خــرج و مدارک را نیز در ســطل زباله 
کی همســایه مــن بــود و تقریبــا او را می شــناختم، امــا  انداختــم. شــا

نمی خواستم از او سرقت کنم. همه چیز در یک لحظه رخ داد.«
گاهی  گاه »قاسم دستخال« رئیس پایگاه سوم پلیس آ سرهنگ کارآ
کی  تهران بــا اعالم ایــن خبر گفــت: »با اعتــراف هادی به ســرقت از شــا
پرونده برای ســیر مراحل قضائی به دادســرای مربوط ارسال و متهم با 

صدور قرار مجرمیت روانه زندان شد.«
سارقان خودرو اینترنتی 

دومین پرونده نیز مربوط به دو ســارق خودرو اینترنتی بود. سارقانی 
که بالفاصله پس از سرقت خودرو شناسایی و دستگیر شدند. این ماجرا 
به ساعت 20 نوزدهم آبان ماه برمی گردد. آن روز مأموران گشت انتظامی 
کالنتــری 11۷ جوادیــه در حال گشــت زنی در محدوده کالنتــری بودند. 
راننده اینترنتی یک خودرو ســواری پــژو۴0۵ زرد رنگ بــه آنان مراجعه و 
راز یک ســرقت را فاش کرد. او در این بــاره به مأموران پلیس گفت: »من 
راننده خودرو اینترنتی هستم. به درخواست شهروندی به نشانی مبدأ 
حاضر شدم. او تقاضای خودرویی از مقصد یوسف آباد به جوادیه کرده 

بود. پس از سوار کردن دو جوان به مقصد جوادیه حرکت کردم.«
زورگیری از راننده

کی در ادامه صحبت هایش گفت: »پس از طی مسافتی و رسیدن  شا
بــه اواخر مســیر، دو جــوان با تهدید چاقــو و قمــه، موبایل و خــودرو مرا 
زورگیری کردند و پس از پیاده کردن من در این نقطه به سرعت از محل 
گریختند.«بــا اعــالم این شــکایت موضــوع در دســتور کار مأمــوران قرار 
گرفت و تحقیقات در این باره آغاز شد. با توجه به اینکه مأموران کالنتری 
جوادیــه بالفاصله پس از ســرقت خودرو در جریان ســرقت خــودرو قرار 
گرفتند و در محــل حاضر بودند، طرح مهار و دســتگیری ســارقان اجرا 
شد. آنها مشخصات خودرو را به همه گشت های انتظامی سرکالنتری 

هفتم پلیس پیشگیری اعالم کردند.
بازداشت ۱0 دقیقه بعد از سرقت

با گذشــت 10 دقیقه از وقوع ســرقت، مأموران کالنتری جوادیه موفق 
شــدند خودرو ســرقتی را در محدوده باغ آذری شناســایی کنند. آنها در 
یک عملیات پلیسی آن را متوقف و هر دو سارق جوان را دستگیر کردند. 
در بررســی های بیشــتر از دو متهم گوشــی ســرقتی، تجهیــزات نظامی 
قالبی، یک قبضه ســالح ســرد و اقالم مورد نیاز برای سرقت کشف شد. 
هــر دو متهم نیز به همــراه خودرو مســروقه برای تحقیقــات تکمیلی به 
کالنتری جوادیه انتقال یافتند.سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« سرکالنتر 
هفتم پلیس پیشــگیری با اعالم این خبر، با بیان اینکه هر دو ســارق در 
کی به جرم ارتکابی اعتراف کردند،  کالنتری پس از مواجهه حضوری با شا
گفت: »تحقیقات پلیســی در این باره آغاز شده اســت. مأموران در حال 
بررســی جرم های بیشــتر این دو تبهکار هستند، همچنین متهمان با 

دستور قضائی در اختیار کالنتری جوادیه قرار دارند.«

گزارش3 گزارش »شهروند« از بخشش 38 مرد و زن در یک ماه گذشته

ُمهر بخشش در پرونده شان 
خورد و حاال سر از پا نمی شناسند. 

خانواده اولیای دم از خون 
گذشتند و 36  مرد و دو زن اعدامی 

در یک ماه گذشته حکم آزادی 
گرفتند. 18 زندان استان کشور 
در این روزها شاهد  رهایی  این 
محکومان بود. محکومانی که 

سال ها پشت میله های زندان را 
تجربه کرده بودند. انتظار کشیدند 

و روی چهاردیواری سلول روزگار 
سرد و تاریکی را گذراندند. در 

این میان محکوم ابهری بیش از 
همه انتظار کشید. 20  سال تمام با 

کابوس زندگی کرد

قصه ادامه دار نجات از سر دار


