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یک زن بین  560مجرم خطرناک تهران که در
عملیات غافلگیرانه پلیس بازداشت شده اند
داستان عجیبی دارد .مریم  42ساله برای طالق
و رسیدن به مهریهاش یک دسیسه عجیب برای
شوهرش طراحی کرد و افشای راز این توطئه
کافی بود تا این زن همراه شوهر و خواهرزادهاش
دستگیر شوند .روز دوشنبه  3تیرماه امسال
ماموران پلیس تهران در جریان حمل مواد مخدر
شیشه از سوی یک مرد که همراه خانوادهاش در
پارک حضور داشتند قرار گرفتند و خیلی زود
در محل حاضر شدند و اقدام به دستگیری مرد
جوان کردند.
ماموران در بازرسی از کیف مرد جوان  48گرم
مواد مخدر شیشه به دست آوردند و این در حالی
بود که مرد جوان اصرار داشت از ماجرای مواد
مخدر بـیاطــاع اســت و بــرای او یک دسیسه
چیدهاند.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه زن جوان ادعا
کرد این مواد مخدر را او تهیه کرده و قصد داشته
با اجرای این نقشه شوهرش را به زندان بفرستد
تا از او طالق بگیرد.
ایــن زن در اعترافاتش گفت کــه ایــن مــواد را
خــواهــرزادهاش تهیه کــرده و همین اعترافات
کافی بود تا زوج جوان و خریدار این مواد مخدر
دستگیر شوند.
گفت وگو با مرد جوان
مرد جوان که هنوز باور ندارد زنش این دسیسه
را طراحی کــرده ،با چــهــر های آرام و خونسرد
میگوید بعد از آزادی دیگر حاضر به ادامه زندگی
با همسرش نیست.
به چه جرمی دستگیر شدی؟
حمل مواد مخدر شیشه.
چقدر مواد همراهت بود؟
 48گرم که از آن اطالعی نداشتم.
مواد برای چه کسی بود؟
این ماجرا یک دسیسه بود که همسرم طراحی
کرده و قصد داشته مرا به زیر تیغ و زندان بفرستد.
چرا؟
نمیدانم ،میگوید میخواسته از من جدا شود.
چرا طالق نگرفت؟
نــمـیدانــم ،مــن هــم همین را گفتم ،مـیآمــد و
میگفت با من مشکل دارد و اصال دوستم ندارد و
به صورت توافقی طالق میگرفتیم.
سابقه داری؟
نه ،تا حاال زندان نرفتم.
چرا آزادت نکردند؟
باید به دادگاه برویم و قاضی پرونده دستور بدهد
تا آزاد شوم.
آزاد شــوی به زندگی با همسرت ادامــه
میدهی؟
نه ،اصال

توطئه های زنانه

این زن خانه و زندان را یکی می داند

دسیسهعجیبیکزنبرایطالقازشوهر
مواد را چه کسی تهیه کرده بود؟
خـــواهـــرزادهاش کــه هــمــراه مــا در پــارک بــود و
دستگیر شد.
گفت وگو با خواهرزاده
شیشه را چه کسی تهیه کرد؟
من مواد مخدر شیشه را خریدم.
چرا؟
خالهام از من خواست و من هم تهیه کردم.
علتش را نپرسیدی؟
پرسیدم ،گفت به تو ربطی ندارد و من هم دیگر
پیگیری نکردم.
یعنی مواد مخدر برای خالهات خریدی
بدون اینکه علتش را بپرسی؟
خاله ام از من خواست و من هم تهیه کردم.
شیشه را از کجا تهیه کردی؟
شوهر عمهام اعتیاد دارد ،از او خواستم و او نیز
فروشنده مواد مخدر را معرفی کرد.
هزینه مواد چقدر شد؟
 2میلیون تومان پول دادم.
از نقشه خالهات خبر داشتی؟
نــه ،من هیچ مشکلی با خاله و شوهرخالهام
نداشتم و نمی دانستم خــالـهام چه نقشه ای

پسرجوان فلج شد

داشت.
دسیسه زنانه
انگیز هات از زندانی کردن همسرت چه
بود؟
قصد داشتم از همسرم طــاق بگیرم و به این
شیوه می خواستم او را بترسانم و مجبور کنم تا
طالقم بدهد.
علت جدایی؟
با هم اختالف داشتیم.
فرزند داری؟
بله 2 ،فرزند دارم.
پول شیشه را از کجا تهیه کردی؟
 2میلیون تومان از یک نفر قرض گرفتم و قرار بود
بازگردانم که دستگیر شدم.
در طراحی نقشه ات از کسی کمک گرفتی؟
نه ،خودم طراحی کردم.
خواهرزادهات از نقشه خبر داشت؟
نه ،فقط گفتم شیشه بخر و وقتی علتش را پرسید
گفتم که کاری نداشته باشد.
انگیزهات چه بود؟
میخواستم همسرم به زندان برود تا به صورت
غیابی طالق بگیرم.

عاقبتشوممشتآهنینبهرقیبعشقی

پسرجوان که در دوئــل عشقی با ضربه مشت
رقیبش را فلج کــرد ،دی ــروز پــای میز محاکمه
ایستاد .در این جلسه رسیدگی که در شعبه نهم
دادگــاه کیفری یک استان تهران برگزار شد
ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند
و گفت :علی  ۲۴ساله متهم است یکسال قبل
در خیابان زرتشت و به دنبال درگیری با پسر
 ۲۳ساله ای به نام پیمان با مشت به سر وی زده و
موجب شکستگی جمجمه وی شده است .اکنون
با توجه به نظریه پزشکی قانونی که اعالم کرده
است پیمان به خاطر شکستگی جمجمه و آسیب
دیدگی مغز دیگر قــادر به انجام هیچ حرکتی
نیست برایش اشد مجازات را می خواهم.
سپس وکیل پیمان که در دادگاه حاضر بود گفت:
موکلم بدنش بی حس شده و قادر به هیچ حرکتی
نیست .من از طرف او تقاضای دیه دارم.
سپس علی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :مدتی
بود با دختر  14ساله ای به نام نیلوفر آشنا شده
بودم .من عاشق او بودم و می خواستم با او ازدواج
کنم .امــا میگفت پیمان مزاحمش شده است
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و دست از سرش بر نمی دارد .چند بار از نیلوفر
خواستم به تما سهای پیمان پاسخ ندهد اما
نیلوفر می گفت او شرایط خوبی دارد و اگر به
خواستگاری اش نــروم ممکن اســت به پیمان
جواب مثبت بدهد .من که از شنیدن این حرف
ناراحت شده بودم از نیلوفر خواستم تا با پیمان
قرار بگذارد .وقتی به همراه نیلوفر به خیابان
زرتشت و محل قرار رفتیم ،من با پیمان درگیر
شدم .او با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم
یک مشت به سراو زدم اما فکر نمیکردم مشتم
آ نقـــدر سنگین باشد کــه موجب شکستگی
جمجمه او شود.
وی ادامه داد :باور کنید من اص ً
ال پیمان را نمی
شناختم و خصومتی با او نداشتم .مــن تحت
تاثیر حرف های نیلوفر و به خاطر عشق و عالقه
زیادی که به او داشتم دست به این کار زدم .حاال
پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.
بنابه این گــزارش  ،علی پس از شور قضات به
پرداخت دیه ،پنج سال زنــدان و دو سال تبعید
محکوم شد.

چرا درخواست ندادی؟
 10سال قبل درخواست دادم اما جدی نبود.
چرا درخواست جدایی را مطرح نکردی؟
میخواستم مهریهام را بگیرم ،من تنها هستم
و خــانــواد های پشت من نیست به همین خاطر
میخواستم زندان برود تا مجبور شود مهریهام
را بدهد.
االن که خودت باید به زندان بروی.
مهم نیست ،زندان و خانه برای من فرقی ندارد.
چطور؟
آنقدر در زندگی اذیت شدم که حاضرم زندان
را تحمل کنم و اگر تا حاال جدا نشدم به خاطر
فرزندانم بــود  18 ،ســال تحمل کــردم تا آ نها
بزرگ شوند.

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتار شناس
اجتماعی| از نگاه رفتارشناسی طالق قطع اختیاری
پیوند زناشویی است که در باره برخی از زوج ها
اتفاق می افتد .متاسفانه دالیل مختلفی مانند
انتخاب نــادرســت ،کوتاه بــودن مــدت آشنایی،
ضعف مهارت زناشویی ،نبود آموزش های رفتاری
و زیستی و ...از عوامل طــاق به شمار می رود.
همچنین برخی افراد که زیر 3سال زندگی مشترک
از هم جدا می شوند به دلیل نداشتن عالقه و مسائل
خانوادگی و فرهنگی با یکدیگر سازش ندارند .در
برخی مــوارد دیده می شود زنان تمایل به طالق
دارند و در این زمینه به مشاوران متخصص و مجرب
مراجعه می کنند تا بتوانند اختالفات شان را ریشه
یابی و حل و فصل کنند .اما در پاره ای از موارد نیز
دیــده می شود زن یا شوهر حاضر به طالق نمی
شوند و در این مسائل شیوه های نادرست طالق به
میان می آید .در برخی پرونده ها دیده شده که زنان
یا حتی مردان دست به توطئه می زنند و مرتکب
اعمال غیراخالقی می شوند  .همسرکشی ،فرار از
خانه یا توطئه هایی مانند گذاشتن مواد مخدر در
لوازم همسر از جمله ترفندهای پلیدی است که می
توان به آن ها اشاره کرد .به این خانواده ها توصیه
می شود به جای دست زدن به هر گونه فعالیت
غیراخالقی به مشاور مراجعه کنند و اگر تصمیم
شان برای طالق جدی است دوستانه و بدون طرح
نقشه های پلید به صورت قانونی به زندگی مشترک
شان خاتمه دهند.

یک پرونده عجیب دیگر
چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان سرقت لوازم داخل خودرو در شرق تهران قرار گرفتند و
تحقیقات برای دستگیری سارق حرفهای کلید زده شد .تجسسهای پلیسی ادامه داشت تا اینکه
ماموران پی بردند یک سارق قدیمی که احمد نام دارد ،در این دزدیها نقش دارد و همین کافی بود
تا متهم در عملیات پلیسی دستگیر شود.
احمد که یک سال و نیم است از زندان آزاد شده با در دست داشتن یک چاقوی میوه خوری و در
مدت زمان  2ثانیه به راحتی در صندوق عقب خودروها را باز میکند  .او در اعترافاتش گفت :به
خاطر بیکاری و اعتیادم مجبور شدم دوباره دزدی کنم .این سارق حرفهای افزود :پدر و مادرم
در پرونده قبلی توانستند رضایت شاکیانم را بگیرند و میخواستند به من کمک کنند اما من
سرافکنده شان کردم .دزد جوان ادامه داد :از  3ماه قبل به خاطر بیکاری دوباره به سمت مواد
مخدر رفتم و چون نیاز به پول داشتم دست به سرقت زدم .احمد گفت :شیوه و شگرد سرقت را
وقتی در جمع دوستانم بودم شنیدم و یاد گرفتم و تنها خودروهای ال نود را هدف دزدیهایم
یدادم.
قرار م 

دزد دوچرخ هها
شهاب سارق جوان و تازه کاری است که به خاطر اعتیاد به مواد مخدر شیشه سناریوهای سرقت
دوچرخهها را در جنوب تهران اجرا کرده است .این سارق در اعترافاتش گفت :اعتیاد به مواد
مخدر شیشه دارم و در نقشههایم برای باز کردن در خانهها از یک کارت بانکی استفاده میکردم
و پس از ورود به خانه با شکستن قفل دوچرخهها دست به دزدی میزدم .وی افزود :به سراغ
دوچرخه میرفتم چون پالک و شماره شاسی ندارد و ثابت کردن دزدی بودن آن سخت است اما
پس از دستگیری مشخص شد همه نقشههایم لو رفته است.

در عملیات مشترک پلیس تهران و مشهد صورت گرفت

بازداشتشوهرفرارییکزندرماشینالکچری

شوهر صیغه ای یک زن مشهدی که به تهران
فرار کرده و زندگی الکچری پنهانی داشت پس
از دو سال سوار بر خودروی لوکس دستگیر شد.
دو سال قبل زن جوانی با حضور در دادسرای
مشهد از سناریوی عجیبی پرده برداشت که در
آن توسط شوهر صیغه ای ربوده شده بود.
زن آرایشگر گفت :وقتی از شوهرم جدا شدم مرد
پولداری وارد زندگی ام شد و خیلی زود از من
خواستگاری کرد و زن صیغه ای او شدم.
وی افــزود :سعید مرد پولداری بود اما پس از
مدتی وقتی قرار شد تاریخ عقدمان را تمدید کنیم
به خاطر اینکه از رفتارهای او خسته شده بودم
تصمیم گرفتم جواب منفی به خواسته زندگی
مشترک با او بدهم و با فرزندم زندگی کنم.
اما سعید اصرار داشت تا به دوستی و رابطهمان
ادامه دهیم ،او فکر میکرد چون مرد پولداری
است میتواند به خواستهاش برسد اما من جواب
منفی دادم و دیگر به عقد او در نیامدم تا اینکه
یک روز وقتی به سمت آرایشگاه میرفتم سعید
و دو تن از دوستانش به بهانه صحبت کردن مرا

سوار خودرو کردند.
زن آرایشگر ادامه داد :سعید و دوستانش مرا به
یک خانه بردند و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار
داد و با تهدیدهایش خواست تا بعد از رها شدن
به عقد او در بیایم که من با رهایی از چنگال آنها
به دادسرا آمدم و از این مرد پولدار شکایت کردم.
سمانه گفت :سعید پس از آزار و اذیت من 50
میلیون تومان طال و پولی را که همراهم بود  ،از
من گرفت .با این ادعاهای عجیب  ،تحقیقات
بــرای دستگیری سعید و همدستانش کلید
زده شد و ماموران متوجه شدند که این مرد و
همدستانش از مشهد خارج شده و به تهران فرار
کردهاند.
ردیابیها ادامه داشت تا اینکه ماموران پلیس
مشهد بــا اقــدامــات فنی و پلیسی توانستند
مخفیگاه سعید را در غرب تهران ردزنی کنند.
تجسسهای پلیسی ادامــه داشــت تــا اینکه
صبح روز گذشته مــامــوران پلیس مشهد با
نیابت قضایی به تهران آمــدنــدو سعید را در
غــرب تــهــران در حالی کــه ســوار بــر خــودروی

 BMWگرا نقیمت اش بود دستگیر کردند.
تیم پلیسی پس از دستگیری سعید موفق به
شناسایی مخفیگاه یکی دیگر از همدستان این
مرد پولدار در کرج شدند که در ادامه این متهم
نیز دستگیر شد .سعید پس از دستگیری در
اعترافات ابتدایی در دادسرای جنایی تهران به
بازپرس سهرابی گفت :سمانه به خاطر اینکه
من مــرد پــولــداری هستم ،میخواست که به
دوستی و تمدید عقدمان ادامــه دهــم امــا من
مخالفت کــردم و او به خاطر اینکه بتواند در
کنار من زندگی خوب و آرامی داشته باشد این
نقشه را طراحی کرده است .وی افزود :من وقتی
شنیدم سمانه برای دستیابی به اموال من این
شکایت را مطرح کرده است به تهران آمدم و فکر
میکردم با گذشت زمان دیگر بی خیال شده و
دست از شکایت برمیدارد که دستگیر شدم.
بنا بر این گزارش ،متهمان پس از دستگیری و
اعترافات ابتدایی برای رسیدگی به دادسرای
عمومی و انقالب مشهد منتقل شدند و تحقیقات
در این پرونده معمایی ادامه دارد.

