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دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ :ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۱۶۳۹۷۲ :
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در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »ﻣﺎﺟﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺟﻨﺎﯾﺖ رﻗﻢ ﺧﻮرده در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟« و
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ داﺷﺖ ،دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ در واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی ،از اﻋﺪام ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در
ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮزﮔﺮ ﮔﻨﺠﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ از ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ ،ﻣﻮﺟﯽ از وﺣﺸﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﺣﮑﺎم
ﺻﺎدره ﺑﺮای اراذل و اوﺑﺎش ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،در ﺟﻠﻮ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
رخ داده اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )س( ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )ع( ﻗﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻨﺠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺪﯾﺚ وارده از ﻣﻌﺼﻮم آﻣﺪه ﮐﻪ در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن دﯾﻨﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻒ دﺳﺖ آﺗﺸﯽ را ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز در ﻣﺤﻠﻪای ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دو ﺟﻮان از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ دردی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﻨﺪه ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دارد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
دادﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﻢ را اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﯽرﺣﻤﯽ آنﻫﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارد؛
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ
ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮک ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺒﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻨﺠﯽ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺷﺖ ،وﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻀﺎی ﮐﻢ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻓﺮدی ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ آن ﭼﻨﺎن از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪه و در ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪهای در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد و زن و ﺑﭽﻪاش در ﮐﻨﺎره ﻧﺎﻧﯽ را ﮔﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ؛
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﯽآﻣﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ در ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ
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ﺑﻮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺪهای از اراذل و اوﺑﺎش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
داد و ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای اراذل و اوﺑﺎش
ﺑﺎ ﻗﻤﻪ و ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره اراذل و اوﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد رخ داده اﺳﺖ ،اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )س( ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻫﯿﺄت ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻣﻘﯿﻢ در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮک ﮐﺎﻣﮑﺎر ـ ﮐﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و دادﺳﺘﺎن درﺑﺎره
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺖ.
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