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تصمیم مرگبار زن جوان
پشت در بسته
زن جوانی پس از درگیری با شوهرش در اقدامی مرگبار از بالکن خانه به
پایین پرید و به زندگی اش پایان داد .عقربهها ساعت  8شامگاه یک شنبه
 16تیر را نشان میداد که صدای درگیری زوج جوان در داخل ساختمانی
در خیابان گلبرگ در هیاهوی شبانه و پس از آن صدای کوبیده شدن در
خانه به گوش رسید .یک درگیری خانوادگی بود و خیلی زود همه چیز
پایان یافت و مرد جوان نیز برای این که این درگیری و اختالف ادامه نداشته
باشد از خانه خارج شد اما هنوز دقایقی نگذشته بود که فریاد زن و مردی
در خیابان به گوش رسید که از اهالی محل درخواست کمک میکردند.
اهالی ساختمان با شنیدن صداهای عجیب و فریادهای مرد و زن جوان در
خیابان به سرعت از خانههایشان خارج و با صحنه هولناکی روبه رو شدند
و برای نجات جان یک زن با اورژانس و پلیس تماس گرفتند .امدادگران
اورژانس در محل حاضر شدند و پس از بررسیهای ابتدایی مرگ زن جوان
را که از باالی ساختمان به پایین سقوط کرده بود تایید کردند .سناریوی
سقوط مرگبار به بازپرس ویژه قتل تهران مخابره شد و در ادامه ماموران
کالنتری  147گلبرگ در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات پلیسی
را آغاز کردند .دقایقی از این حادثه نگذشته بود که مرد جوان به خانه
بازگشت و با دیدن جسد همسرش شوکه شد که در ادامه پلیس از مرد
جوان بازجویی کرد .این مرد در اظهاراتش گفت :دو فرزند  6و  11ساله
دارم و یک ساعت قبل با همسرم در خانه اختالف پیدا کردم و با هم درگیر
شدیم که من به خاطر این که درگیریمان ادامه نداشته باشد از خانه خارج
شدم و در را بستم و به خیابان زدم تا این که با گذشت زمان کمی آرام شدم
و تصمیم گرفتم به خانه بازگردم که با این صحنه روبه رو شدم .ماموران
در تحقیقات پلیسی پی بردند که زن جوان پس از این که با همسرش
درگیر می شود بعد از خروج وی به سمت بالکن خانه می رود و در اقدامی
خودخواسته خود را به پایین میاندازد و به زندگی خود پایان میدهد.
بنا بر این گزارش ،تحقیقات تکمیلی در این پرونده مرگبار ادامه دارد.
▪تحلیل کارشناس:نداشتن مهارت زندگی

دکـــتـــر عــلــیــرضــا ش ــری ــف ــی یــــزدی
جامعه شناس و استاد دانشگاه| در نزاع
های خانوادگی بین زن و شوهر که منجر به
خودکشی ،قتل و  ...می شود عوامل بی
شــمــاری دخیل اســت .مهم ترین مسئله
نداشتن مهارت زندگی است زیرا مهارت
های زندگی در دوران نوجوانی و جوانی و
کودکی به افــراد آمــوزش داده نمی شود و
شاهد آن هستیم که متاسفانه در شرایط سخت و بحرانی ،افراد به خصوص
زن و شوهر توان مقابله با موقعیت را ندارند و مرتکب سناریوهای خطرناکی
چونخودکشیمیشوند.بسیاریاززوجهامدیریترفتارمنطقیدربحث
و دعوا را ندارند و با مهارت های ده گانه آشنا نیستند .مهارت هایی چون حل
مسئله،گفتوگو،مسئولیتپذیری،استقاللو...درزندگیهرزنومردی
ضرورت دارد .در هر خانواده ای بین زن و شوهر اختالف نظر وسلیقه وجود
دارد که امری بدیهی و طبیعی به شمار می رود چنان چه زن و مرد مهارت
های ده گانه را نیاموخته باشند جدال خانوادگی و بحث به راه می اندازند و
چون رفتارهای عقالنی از آن ها سر نمی زند شاهد اتفاقات ناگوار هستیم.
مداخلهموثرازسویخانوادههاراهکارجدیبهشمارمیرودولیمتاسفانه
اغلب خانواده ها بر دعوای زن و شوهر سرپوش می گذارند و آن را مطرح
نمی کنند .فشارهای اجتماعی و خانوادگی بی شماری در بروز چنین
حوادث تلخی دخیل است در حالی که استفاده از مشاور و راهنمایی گرفتن
از مشاوران کمک کننده خواهد بود.رشد عقلی ،بزرگ شدن به لحاظ
روحی و روانی و ...سبب کاهش اتفاقات این چنینی می شود.

زنده زنده سوختن
در آتش افروزی  2مرد

جوان افغانستانی وقتی برای گرفتن طلب پنج میلیون تومانیاش به سراغ
دوستانش رفت هدف آتش سوزی مرگبار قرار گرفت .اوایل هفته گذشته
پسری که به چند نفر از دوستانش پول قرض داده بود برای گرفتن طلبش
به سراغ آن ها رفت که صحنه عجیبی برایش رقم خورد .وی که پنج میلیون
تومان پول طلب داشت وقتی پیش دوستانش رفت بین آن ها درگیری رخ
داد که در این صحنه چند جوان که برای دوستشان از قبل نقشهای طراحی
کرده بودند روی او بنزین ریختند و اقدام به آتش زدن وی کردند .درادامه
این جوان که به شدت در این آتش سوزی سوخته بود به بیمارستان منتقل و
پرونده درگیری آتشین در دادسرای یافت آباد تهران کلید زده شد و تیمی از
ماموران برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که شامگاه یک شنبه  16تیرماه در
حالی که پزشکان در تالش برای نجات جان پسر افغانستانی بودند این جوان
روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد و همین کافی بود تا پرونده جنایی در
دادسرای ناحیه  27تهران تشکیل شود.

9

مردان آدم ربا در مسیر فرودگاه کمین کرده بودند

سرنوشتشوممسافرزن پروازترکیه
گــروه حـــوادث :زن مسافر ترکیه در
مسیر فــرودگــاه امـــام«ره» بــود که در
سناریوی شومی گرفتار شد.
سه مرد در نقش مامور ،زن جــوان را
از خـــودروی آژانــس ربــودنــد تا نقشه
هولناک خود را اجرا کنند.
روز شنبه  15تیر امسال بود که فریبا
 36ساله برای رفتن به کشور ترکیه،
چمدانش را بست و قبل از حرکت با یک
آژانس تلفنی تماس گرفت و یک خودرو
برای رفتن به فرودگاه امام خمینی «ره»
رزرو کرد.
دو ساعت مانده بود تا هواپیما به سمت
کشور ترکیه پرواز کند که راننده آژانس
زنگ خانه را به صدا در آورد و فریبا با
چمدان بزرگش از خانهاش در منطقه
سعادت آباد خارج و سوار بر خودروی
آژانس تلفنی شد.
همه چیز عادی به نظر میرسید تا این
که یک پژو جلوی راه آن ها را گرفت و
به راننده دستور داد تا در کنار اتوبان
توقف کند.
فریبا و راننده از حرکت سه مرد سوار
بر خــودروی پژو شوکه شده بودند
و خودرو در کنار اتوبان متوقف شد
و در همین هنگام سه مرد جوان با
چهر ههای فریبنده از خودرو

پیاده شدند و ادعــا کردند مامور
هستند و دســتــور دادنـــد تــا فریبا
همراه چمدانش سوار خــودروی آن
ها شود.
زن جوان هر چه پرسید علت این کار
چیست ؟ مردان غریبه ادعا کردند باید
همراه آن ها به اداره برود و همه چیز آن
جا مشخص میشود و این در حالی بود
که فریبا تاکید میکرد که تا یک ساعت
دیگر هواپیما پرواز میکند اما مردان
مرموز بیتفاوت بودند و به ناچار فریبا
سوار خودروی آن ها شد.
▪سرقت میلیاردی از خانه

یک ساعت از رفتن فریبا با مــردان
غریبه گذشت که او با صدایی لرزان و
وحشت زده با خواهرش تماس گرفت
و از او خواست تا به خانهاش در منطقه
سعادت آباد برود و قفل خانه را عوض
کند.
خواهر فریبا با شنیدن این درخواست
شوکه شد و وقتی فهمید سناریوی
یک سرقت میلیاردی در حال رقم
خـــوردن اســت بــه ســرعــت بــه خانه
خواهرش رفــت امــا دیگر دیــر شده
بود و دزدان با حضور در خانه فریبا
دست به سرقت طال ،پول و وسایل با
ارزش زده و هیچ سرنخی از خود به جا

نگذاشته بودند.

▪پلیس وارد عمل شد

فریبا که بیش از یک میلیارد تومان
از او سرقت کرده بودند پس از تماس
با پلیس بــرای پیگیری پروند هاش به
دادســرای امــور جنایی تهران رفت و
از ماجرای آدم ربایی میلیاردی پرده
برداشت.
صبح روز گذشته فریبا در حضور
بازپرس جنایی تهران در دادســرای
ناحیه  27تهران گفت :وقتی سه مرد
خــودروی آژانــس را متوقف کردند به
بهانههای مختلف و تهدید مرا سوار
خــودرویــشــان کــردنــد و ابــتــدا فکر
میکردم آن ها مامور هستند تا این که
مرا به منطقه جاجرود بردند و سپس
گوشی موبایل و چمدانم را گرفتند.
وی افــزود :مــردان غریبه در جاجرود
اقدام به سرقت دالر و پولهای همراه
من کردند و قبل از این که سناریوی
سرقت را به اجرا برسانند توانستند
آدرس خانهام را از من بگیرند و در ادامه
کلید خانه را از من دزدیدند و پس از
فرار آن ها وقتی توانستم خودم را به یک
تلفن برسانم با خواهرم تماس گرفتم
که به خانه برود و مانع سرقت دزدان
خشن شود اما دیگر دیر شده بود و

دزدان بیش از یک میلیارد از خانهام
سرقت کرده بودند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 11
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس
پرونده بــرای دستگیری آد م ربایان
فریبکار وارد عمل شدند.
بنا بــر ایــن گـــزارش ،تحقیقات بــرای
دستگیری مردان مامورنما ادامه دارد.
▪پلیس :ماموران باید کارت ارائه کنند

ســرهــنــگ ســلــطــانــی مــعــاون سابق
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تهران
گفت :ماموران موظف هستند کارت
شناسایی ارائه دهند و هرکس در هرجا
می تواند در صورت ارائه نشدن کارت

پشتپردهمخوفوسوسههایزنمسافر
می نشستم و بعد مسافر سوار می کردیم آن ها با
دیدن من خیالشان راحت بود تا این که با تهدید
چاقو از مسافران زورگیری و آن ها را در گوشه
ای رها می کردیم.
▪تحلیل کارشناس

زن جــوانــی کــه بــا س ــوار شــدن بــه خــودروهــای
مسافرکش پیشنهاد های وسوسه آمیز می داد،
رئیس باند سرقت بــود .مــردان این باند مریم را
اسکورتمیکردندتانقشهسرقترااجراییکنند.
▪گزارش به پلیس

روز سوم اردیبهشت امسال بود که مــردی با
صدایی آشفته با پلیس  110تهران تماس
گرفت و پــرده از یــک سرقت ســازمــان یافته
برداشت .با ادعاهای این مرد که خود را محمد
معرفیمیکردتیمیازتجسسکالنتری125
یوسف آباد وارد عمل شد .بررسی های میدانی
نشانمیداددومردویکزنباشگردیقدیمی
دست به سرقت از مرد مسافرکش زده اند.
محمد  35ساله وقتی در برابر ماموران پایگاه
سوم پلیس آگاهی تهران قــرار گرفت  ،گفت:
ساعت  5و نیم عصر بود که در محدوده بزرگراه
ستاریزنمسافریراسوارکردمتابهیوسفآباد
برسانم .وی افزود :در مسیرزن جوان خودش
سر صحبت را باز کرد و خیلی ناگهانی پیشنهاد
دوستی داد من هم وسوسه شدم و این پیشنهاد
را پذیرفتم هنوز دقایقی نگذشته بود که ناگهان
ماشینی جلوی راهم را سدکرد و دو مرد چاقو
به دست از آن پیاده شدند که یکی از آن ها فریاد
می زد تو با زن من هم چه سر و سری داری ؟! آن
هاخیلیمنراترساندندابتدااصالنمیدانستم

چهبایدبکنم؟ سپسداروندارمراسرقتکردند
ووقتیرفتندمتوجهشدمهمهماجرانقشهبودو
زن مسافرهمدستدزدانبود.
کارآگاهان با این ادعاها وارد عمل شدند و
خیلی زود مشخص شد اعضای ایــن باند با
همین شگرد سرقت هــای سریالی زیــادی
کــردنــد .بدین ترتیب؛ ردیــابــی زن جــوان و
همدستانش کلید خورد و ماموران با اقدامات
علمی و تخصصی توانستند زنی به نام مریم و
شوهرش را که جعفر نام دارد شناسایی کنند
و با کمین در برابر مخفیگاهشان آن دو را روز
 5تیربه دام بیندازند .مریم که ابتدا خود را بی
گناه نشان می داد وقتی در برابر مردان فریب
خورده قرار گرفت چاره ای جز اقرار نداشت
و اعتراف کرد طــراح نقشه این باجگیری ها
خودش بوده است .زن فریبکار گفت :در 25
سرقتی که انجام دادم با پوشش خاص سعی
می کــردم رانندگان جــوان یا مسافرکش را
ترغیب کنم من را سوار کنند بعد درحالی که
می دانستم شوهرم و همدست دیگرمان در
تعقیب ما هستند پیشنهاد دوستی می دادم و
همزمان شوهرم و محمود سر می رسیدند و با
هیاهو و جنجال سرقت می کردیم و پا به فرار
می گذاشتیم  .مریم در زمینه شگرد دوم شان
گفت :من در صندلی جلوی ماشین شوهرم

مجید هدایتی جامعه شناس درخصوص ورود
زنان به فضای جرم می گوید:روزگاری اگر زنی
تخلفی می کرد بازخوردهای منفی در جامعه
میدیداماامروزهباتوجهباگسترشفضایجرم
وآلودگیشدیدموادمخدردربرخیخانوادهها،
آشنایی های غیرمنطقی برخی زن و شوهرها
کهبیشتردرپاتوقهایافیونیصورتمیگیرد
دیگر بین ایــن زن و شوهرها شاهد قبح جرم
نیستیموآنهاتاجاییپیشمیروندکهبرایرفع
مشکالتاقتصادیکهبیشترخریدموادمخدرو
مخارج زندگی ناهنجارشان است از ناموس و به
خطر افتادن حیثیت زن چشم می پوشند و زنان
وسیله ای برای اجرای نقشه های مجرمانه می
شوند .وی اظهار کرد :در چنین خانواده هایی
باید انتظار پــرورش فرزندان مجرم را داشت و
آیندهایخطرناکتررامتصوربودچراکهمادران
تاثیرگذارترین نقش را در تربیت فرزندان دارند
و وقتی خــودشــان آلــوده باشند شکی نیست
بچه هایشان هم در آینده مجرمانی خطرناک
خواهندبود.
این جامعه شناس افــزود :خانواده ها باید از
حضور دختران و حتی پسران در پاتوق های
آلــوده جلوگیری کنند و با نظارت بر رفتار
آن ها به ویــژه از طریق دوستی و نزدیکی به
فرزندانشان و به روز شــدن با نسل امــروزی
سعی کنند مسیر درست را پیش روی فرزندان
بگذارند و در ازدواج های آن ها هم تنها با این
طرز فکر که دو جوان عاشق هم هستند و باید
رضایت بدهند پیش نروند بلکه با حساسیت
تحقیق کنند تا از عواقب تلخ ازدواج های
ناموفق جلوگیری کنند.

شناسایی توسط ماموران با پلیس110
تماس بگیرد تا تیم گشت در صحنه
حاضر شود.
وی ادامه داد :در این پرونده راننده
آژانــس می توانست پلیس را مطلع
کند و زن جوان نباید سوار خودروی
آدم رباها می شد شاید به زور سوارش
می کردند که در این صورت راننده
آژانس حتما با پلیس تماس می گرفت،
ارائــه کــارت شناسایی به ماموران
آموزش داده شده است و مردم هم
باید به جای ترسیدن در صحنه با
خــونــســردی خــواهــان ارائـــه کــارت
شناسایی شوند.

قاتلگریان:اعداممکنید!

عامل قتل جــوان ورزشــکــار در جلسه
دادگاه با گریه خواستار اعدام خود
شد .اردیبهشت سال  ۹۶جوان
ورزشــکــاری به نــام پــدرام در
جدالی خیابانی و با ضربه
چاقوی امید 30ساله به قتل
رسید.
▪در دادگاه

امید دیروز در شعبه  ۱۱دادگاه
کیفری یک استان تهران پای
میز محاکمه ایستاد و خانواده پدرام
خواستار قصاص او شدند.
امید که گریان بود پشت تریبون دفاع ،گفت :روز قتل از خیابان عبور می
کردم که با دوست پدرام به نام سهیل روبه رو شدم .او به من چپ چپ نگاه
کرد و من اعتراض کردم که با هم درگیر شدیم .من به درگیری پایان دادم
و می خواستم به خانه ام برگردم که سهیل با دوستش پدرام تماس گرفت و
از او خواست تا برای کمک بیاید .پدرام وقتی به محل درگیری رسید مست
بودو به سمت من حمله کرد .سهیل و پدرام هر دو به سمت من هجوم آوردند
که من برای دفاع از خودم چاقو و قمه کشیدم و در آن درگیری چند نفر دیگر
هم حضور داشتند.
وی ادامه داد :من حرفی برای گفتن و دفاعی از خودم ندارم.من حاضرم هر
چه زودتر اعدام شوم تا از این عذاب وجدان رها یی یابم .فقط از پدر و مادر
پدرام تقاضا دارم مرا حالل کنند و ببخشند .من رویم سیاه است و نمی دانم
چه حرفی بزنم باور کنید واقعا با پدرام خصومتی نداشتم و با سهیل درگیر
بودم .من خیلی پشیمان هستم .
▪تحلیل کارشناس:کوتاه بیایید

دکتر مسعود کرمی جرم شناس در زمینه قتل های خیابانی گفت :متاسفانه
نزاع های خیابانی یکی از متداول ترین پرونده های قتل به شمار می آیند که
نگاه های چپ چپ می تواند در صدر انگیزه این قتل های خیابانی باشد.
وی ادامه داد:آموزش های اجتماعی برای جلوگیری از چنین درگیری های
خیابانی باید در مدارس ارائه شوند تا دانش آموزان از همان دوران مدرسه
یاد بگیرند چگونه غرورشان را مدیریت کنند و در زمان هایی که در برابر
رجزخوانی های خیابانی به ویژه نگاه های چپ چپ دیگران قرار می گیرند
چگونه رفتار کنند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
دکتر کرمی پیشنهاد داد :هر وقت در شرایطی قرار می گیرید که خطر
درگیری وجود دارد حتی در تصادفات که شاهد درگیری های زیادی
هستیم بهترین اتفاق کوتاه آمدن حتی به ازای شکسته شدن غرور و
خودخوری های درونی است و ا ینگونه جوانان می توانند با ورزش های
هیجانی آدرنالین ناشی از غرور و خشم را خالی کنند تا روح و روانشان به
آرامش برسد.

