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دفاعزیگزاگیشهردار

سابقدردومینجلسهدادگاه

نجـفی

همه را شوکهکرد

نجفیدردومینجلسهدادگاهاتهامقتلعمد وبیانمهدورالدمبودنمیتراراردکرد

ووکیلشهمازاحتمالحضورضاربدومسخنگفت!
محمد علی نجفی چهره شناخته شــده عرصه
سیاست و مدیریت که با قتل همسرش میترا
استادهمهراشوکهکردبهنظرمیرسددرجلسات
دفاعیاتخودهم همینرویهرادرپیشگرفتهوبا
بیانسخنانومواضعمتناقضوزیگزاگی   همهرا
شگفتزدهکرده است.نجفیکهدردست نوشته
خود پس از قتل میترا استاد از مهدورالدم بودن
او سخن به میان آورده و تاکید کرده بود که «امروز
کارش را یکسره کردم» در جلسه دیروز ضمن این
که تاکید کرد  «:اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان
قبول ندارم» درباره مهدورالدم بودن میترااستاد
هم گفت« :من در دفاعیاتم عنوان مهدور الدم را
بیان نکردم .بازپرس پرونده میخواست آن را در
دهان من بگذارد» .نجفی و تیم وکالیش که در
جلسهاولاستراتژی دفاعخودرابرحملهومذاکره
بنانهادهبودنددرجلسهدیروزبهوضوحلحنمالیم
تری درباره مقتوله اتخاذ و به ویژه سعی کردند از
بحثمهدورالدمبودنفاصلهبگیرند.عزلعلیزاده
طباطبایییکیازسهوکیلنجفیهمکهاولینبار
مسئلهمسلماننبودنمقتولهرادریکیازمصاحبه
های خود مطرح کرده بود نشانه واضحی از این
چرخش بود تا شاید بتوانند در مذاکرات با اولیای
دم امکان رضایت آن ها را فراهم کنند هرچند
وکیل اولیای دم به شدت به نحوه دفاعیات نجفی
حمله کرد و آن را «ناجوانمردانه »خواند .فرزند
میترا استاد هم که در این جلسه حضور داشت
دوباره تقاضای قصاص کرد .وکیل نجفی هم در
اینجلسههمچونموکلشسخنانجدیدیبیان
وضمناینکهایراداتیبه روندتحقیقاتواردکرد
حتی از احتمال وجود ضارب دوم در صحنه قتل و
شلیک 4گلولهازاسلحهدیگرسخنبهمیانآورد.
وک ــی ــل اولـــیـــای دم :دفـــاعـــیـــات متهم
ناجوانمردانه بود
دومینجلسهرسیدگیبهپروندهقتلمیترااستاد
در حالی آغاز شد که پسر میترا استاد در دادگاه
حضورداشت.
قاضیکشکولی همبااعالمرسمیتجلسهتاکید
کرد :محمد علی نجفی ،دوتن از وکالی مدافع
او و وکالی اولیای دم و همچنین مهیار صفری و
نماینده دادستان هم درجلسه حضور دارند.در
ادامه جلسه حاجی لویی یکی از وکالی مدافع
اولیای دم با حضور در جایگاه،ضمن انتقاد از
مطرح شدن موضوع مهدورالدم بودن مقتوله و
تیتر شدن آن در روزنامه ها گفت :این جانب به
همراهی همکارم بعد از مطالعه پرونده دفاعیات
ناجوانمردانه متهم حاضر را دیدیم که جا دارد
مواردیراذکرکنم.ویافزود:ایندفاعیاتبسیار
متعارضبودوبهصورتتیتراولروزنامههادرآمد.
اقاریر متهم در پرونده این بود که مقتوله ابتدا وارد
زندگیاوشدهوبعدگفتهمناشتباه ًاازدواجکردم.
مامیدانیممتهمچههزینههاییکردهتانظاماترا
زیر پا بگذارد و ازدواج را ثبت کند .بعد متهم گفته
که من طالقش ندادم و از آن جا که حق طالق با
مرداستمیتوانستهحقوحقوقاورابدهدوبعد
متهمگفتهکهاوراکشتمواشتباهکردم.ویافزود:
آقاینجفیشماوزیرسابقآموزشوپرورشبودید،
نوک مــداد را نشکستهاید که میگویید اشتباه
کردم؛ شما آدم کشتید .این جا صحنه سیاست
نیست که به راحتی کنار بکشید شما مرتکب قتل
عمد شدهاید .بعد گفتید که او پرستو است و با
نهادهایامنیتیدرارتباطاست.قاضیکشکولی
دراینهنگامبهوکیلمدافعاولیایدمتذکردادو
گفت :ما مقررات آیین دادرسی کیفری را قرائت
کردیم و توقع این است که شما وکال که حقوقدان
هستید دقت کنید و بیان الفاظ ناجوانمردانه در
شأن دادگاه نیست .در ادامه وکیل مدافع اولیای
دم خطاب به نجفی گفت  :بهتر است یک بار برای
همیشهمتهماعترافکندوبگویدمرتکبقتلعمد
شدهوتقاضایبخششکند.
مهیار :تقاضای قصاص خون مادرم را دارم
بهگزارشایسنا،سپسقاضیکشکولیاعالمکرد:
مهیار خواسته که هیچ عکسی از او گرفته نشود.
قاضی ازمهیارصفریخواستتادرجایگاهحاضر
شود و خود را معرفی کند.او گفت :من متولد ۱۱
شهریور ۸۲هستم،فرزندجهانشاهصفری،قاضی
پرسید :تحصیالت شما چقدر است؟ مهیار گفت:
سیکلهستم.قاضیپرسید:شکایتیدارید،مهیار
گفت :تقاضای قصاص خون مادرم را دارم.قاضی
ازمهیارخواستتامشاهداتخودراازنحوهبهقتل
رسیدنمادرشبگویدکهمهیاربهدلیلشرایطبد

روحی نتوانست پاسخ دهد و قاضی گفت:ایرادی
ندارد ،پاسخ ندهید .وی در پاسخ به سوال رئیس
دادگاهدربارهاختالفمادرشبامتهمنجفیگفت:
بلهآنهااختالفداشتندوچندبارتهدیدکردکهبا
همیناسلحهمادرمراخواهدکشت.رئیسدادگاه
دربــاره اختالف شب قبل از قتل مادرش با متهم
نجفی پرسید که او گفت :بله شب قبل از ساعت ۹
و نیم شب تا  ۲و نیم صبح با هم درگیری داشتند و
داییاممسعوداستادنیزتا ۱۲شبمنزلمابود.
نجفی:اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان قبول
ندارم
درادامهجلسهدادگاه،نجفیباحضوردرجایگاهو
پسازمعرفیخوددرپاسخبهسوالقاضیدرباره
این که آیا اتهامات خود را قبول دارید یا خیر؟ در
دفاع از خود گفت :آن چه را که اتفاق افتاده قبول
دارموتوضیحمیدهمامااتهامقتلعمدرابههیچ
عنوانقبولندارمودالیلخودراعرضمیکنم.
 2تعهد نجفی به میترا چه بود ؟
نجفی ضمن عرض تسلیت به خانواده مقتول با
بیان این که از شش ماه قبل از حادثه به این نتیجه
رسیدم که زندگی مشترک ما با توجه به عمق
اختالفاتنمیتواندادامهیابدپیشنهاددادمتمام
مهریهاش را میدهم اما قبول نکرد و میگفت
عاشق من است .من هم ایشان را دوست داشتم
ولی با این میزان اختالفات ترسم این بود به نفرت
تبدیل شود و سعی شد با برخی از ریش سفیدان
و افرادی تماس گرفته و ایشان را به طالق تشویق
کنم اما تعهدی در روز عقد داده بودم که از من
خواست اختیار طالق را به ایشان بدهم که ندادم
امادرمقابلدوتعهددادموگفتمهروقتخواستی
جدا شوی قبول میکنم و هر وقت به این نتیجه
رسیدم که جدا شویم با توافق شما انجام شود و
نمیخواستم زیر قولم بزنم .نجفی با اشاره به جرو
بحث ها و ناسزاهای میترا به وی در شب قبل از
حادثه درخصوصروزحادثهگفت:ساعت ۹شده
بود که مهیار رفت و ایشان بیدار شد و مجدد ادامه

بحثهای شب قبل را مطرح کرد .خواستم پاسخ
ندهم و ساعت  ۹و نیم شده بود که گفت به حمام
و پس از آن بیرون میروم .گفتم کجا؟ گفت خودم
میدانم .این موضوعی بود که خیلی بین ما بحث
شده بود .از آن لحظه به بعد خیلی عصبانی شدم
وهمهماجرادوتاسهدقیقهطولکشیدونفهمیدم
چهشد.عصبانیتوخشممرافراگرفت.
اسلحه مجاز بود
نجفی افــزود :درخصوص نگهداری و غیرمجاز
بودناسلحهبعدهاتوضیحمیدهمزیرامجازبوده
وآنراتمدیدکردهبودم.ویافزود:پشتسرمیترا
استاد رفتم .فکر کردم از در حمام تا وان یک متر
فاصله است .فکر میکردم ایشان در وان است و
میتوانم بنشینم و با او حرف بزنم و قطعی روی
طالقتصمیمبگیریم.پشتسرشواردشدم.
میترا گفته بودروش استفاده از اسلحه را به
من یاد بده
درکمدنیمهبازواسلحهآنجابود.آنرابرداشتمو
بالشرارویآنگذاشتمتااسلحهرانبیندونگران
نشود .چون یک بار گفته بود بیا و روش استفاده
اسلحه را به من یاد بده .وقتی وارد حمام شدم
متاسفانه ایشان وارد وان نشده بود و ما سینه به
سینههمشدیم.بالشراکنارزدمتااسلحهراببیند
وبهاوبگویمکهکارمانبهجایباریکمیکشداگر
با گفتوگو مسائل را حل نکنیم اما ایشان وقتی
اسلحهرادیدنمیدانمچهشدکههولشد.
نجفیادامهداد:ایشاندستشانرارویشانههای
من گذاشت ،من به عقب رفتم و به این دلیل که
دستمرویماشهبودیکگلولهشلیکشدوبالش
روی زمین افتاد .من سپس دستم را باال بردم و
ایشان دو دستی دست راســت مرا گرفتند ،من
گفتمولکنوپسازتیراول ۴تیردیگرنیزشلیک
شد .من قصد شلیک نداشتم .آخرین تیر که به او
برخورد کرد من دیدم ایشان مرا رها کرد و سپس
دیگرتیریشلیکنشد.اوسپسداخلوانافتاد.
منبالفاصلهاسلحهراجلویآینهحمامگذاشتم.

شوکه شده بودم .دست گذاشتم دیدم حرکتی
نــدارد .دیدم که باالی سینه شان ســوراخ است.
شاید ۴یا ۵دقیقهبدونحرکتآنجاایستادهبودم
وحالتیغیرقابلتصورداشتم.
نجفیبابیاناینکهقصدکردمخودمراباآناسلحه
تنبیه کنم و بکشم ،افزود :بعد از چند دقیقه از وان
خارجشدمودراتاققدمزدموبهبالکنرفتموفکر
کردمکهآیاخودمراازآنجاپرتکنمیانه؟
بازپرس میخواست عنوان مهدور الدم را در
دهان من بگذارد
نجفی گفت :به نظرم رسید بخشی از داستان
زندگی مشترکم با او را بنویسم .به خواست آن
مرحومششماهارتباطیباخانوادهامنداشتیم.آن
چهکهنوشتمباعجلهبودوبعضیچیزهابهصورت
غیردقیقنوشتهشد.مندردفاعیاتمعنوانمهدور
الدمرابیاننکردم.بازپرسپروندهمیخواستآن
رادردهانمنبگذاردومیگفتکهقبولداشتی
که مهدور الدم است که این عنوان اص ً
ال آن زمان
مطرح نبود و بعدها مطرح شد .متهم این پرونده با
اشاره به اظهارات وکالی اولیای دم ،گفت :وکیل
گفتکهمنعنوانمهدورالدمرادردفاعیاتمبهکار
بردمامامنبهکارنبردموحتیاگربهآنمعتقدهم
باشمبنانیستخودماورابهقتلبرسانم.ویافزود:
همچنین گفته شده که من گفتهام ایشان پرستو
استامامنلفظپرستورابهکارنبردم.اینرابعضی
در فضای مجازی نوشتهاند که باید از خودشان
بپرسید با چه انگیزهای نوشتهاید.وی با بیان این
که آن چه که میگویم برای تبرئه خودم نیست،
گفت :من حتی گفتم دوست دارم قصاص شوم تا
اینکهاحساسگناهدرمحضرالهیبخشیدهشود.
نجفی با اشاره به موضوع قصد قبلی برای انجام
قتل ،گفت :به هیچ عنوان قصد قتل در ذهن
من نبود اما قبول دارم اشتباه کردم که اسلحه را
برداشتم و  ۵گلوله شلیک شد .من اگر در فاصله
یک متری قصد قتل داشتم و می خواستم او را از
بین ببرم یک گلوله کافی بود اما از  ۵گلوله  ۴تا از
آن به سقف و دیوار خورده است.وی افزود :من با

عالمتسوالهایوکیلنجفیوپاسخسرپرستدادسرایجنایی
در ادامه دادگاه ،گودرزی وکیل مدافع متهم
نجفی باانتقادازروندتحقیقاتووجودسوال
هایبی پاسخ،گفت:روزحادثهخبرنگارصدا
و سیما اسلحه را در دست میگیرد خشاب
را بیرون میآورد و ادعا میکند که کارهای
کارشناسی روی اسلحه انجام شده است ،اما
بندهدیدمکهدرپرونده،کارهایکارشناسی
اسلحهنهمویازدهمخردادانجامشدهاست.
تنها دوای درد ،سرعت در ارسال پرونده به
دادگــاه بود در حالی که سواالتی همچنان
وجود داشت.مگر میشود  5گلوله شلیک
شود و  ۹محل اصابت گلوله وجــود داشته
باشد؟این وکیل دادگستری گفت :مگر
میشود  2گلوله کشف شود؟ مگر می شود
شخصی بازداشت شود و فردایش آزاد شود و
کسینپرسدکهاوکهبودهاست؟
گــودرزی افــزود :پرونده از نقایص عدیده
ای رنــج میبرد که رئیس دادگـــاه تاکنون
قسمتهایی از آن را رفع کرده و قسمتهای
عظیمیازآنباقیماندهاست.ایننقایصباید
برطرف شود تا به سواالت ما و حتی خانواده
استاد پاسخ داده شــود .باید معلوم شود
که آیا نجفی قاتل حرفهای بوده یا مسئلهای
غیر ارادی رخ داده اســت؟ وکیل مدافع
متهم نجفی گفت :ما در این پرونده با 5پوکه
مواجهیم اما در بررسی صحنه سه مورد روی
دیوار حمام ،روی در کمد روشویی و سه مورد
همرویسقفوجودداردکهیعنیهفتمحل
اثباتگلولهوجوددارد.مابایددومحلگلوله
دیگر هم اضافه کنیم یکی به قفسه سینه و
دیگری به کف دست چپ.وی افزود :چون از

ایناسلحه 5گلولهشلیکشده ۴گلولهدیگر
از اسلحه دیگری خارج و شلیک شده است و
احتمالوجوددوضاربدیگرهموجوددارد،
لذا ۹برخورد داریم.
▪دکمه های پیراهن مردانه در حمام متعلق
بهکیست؟

وی بــا بــیــان ایــن کــه ایــن پــرونــده شهامت
دادرسان را میطلبد ،گفت :حمام کوچک
میتواند اقیانوسی بزرگ برای تیم بررسی
صحنه باشد .پــرونــده مهم و محل سوال
عمومی اســت .من تحقیق و تالش کــردم و
پاسخ های غیر علمی نخواهم داد.وکیل
متهم ادامــه داد :در صحنه تعداد زیــادی
دکمه از پیراهن مردانه کنده شده که نجفی
میگویدتیشرتبرتنداشتهوباهمانبهقمو
آگاهیرفتهاست.ویافزود:مسئلهدکمههای
پیراهن و درگیری باید بررسی شود .گزارش
صحنه فاقد خوردن گلوله به دست است و
این موضوع صورت جلسه را ابطال میکند.
وکیل نجفی گفت :تعدادی دکمه کندهشده
درمحلارتکابجرمپیداشدهاستوباتوجه
به این که این دکمهها مربوط به پیراهنی غیر
از پیراهنی است که هنگام قتل بر تن نجفی
بوده ،احتمال حضور فرد سوم هنگام قتل در
محلحادثهمطرحاست .وکیلمدافعنجفی
گفت :امروز من بیشتر سخنانم را به نقایص
معطوفمیکنموانشاءا...درجلساتآینده
دفاعیاتم را میگویم .وی خطاب به قاضی
پرونده گفت :مستحضرید که پرونده های
جنایی از پیچیدگی و حساسیت خاصی

برخوردار است لذا برای دفاع از موکلم نیاز
دارم که اطالعات و مستندات کارشناسی
اسلحهرابادقتمطالعهکنم.
در ادامــه ،قاضی کشکولی خطاب به وکیل
نجفی گفت :دفــاع از متهمان حق قانونی
وکالست اما انتظار م ـیرود وکال براساس
قانون و مستدل دفاع کنند و به گونهای دفاع
نکنند که در روند دادرسی شبهاتی ایجاد
شــود و نباید وکــا شبیه فضای مجازی و
رسانههاعملکنند.قاضیمحمدیکشکولی
جلسه بعدی را ساعت  ۹صبح روز دوشنبه
 ۳۱تیرماه اعالم کرد و خطاب به وکیل نجفی
گفت :شما تا جلسه بعدی فرصت دارید تا
مستنداتقانونیراجمعآوریکنید.
▪شهریاری:وکیل نجفی سوار بر موج های
فضایمجازیمیشود

در همین حـــال ،شــهــریــاری سرپرست
دادسرای جنایی در جمع خبرنگاران گفت:
همانطورکهسهکارشناسوجنابسرهنگ
توضیح دادنــد  ۵گلوله شلیک شده و نظر
کارشناسان درست است.آن چه مهم است
این که آقای نجفی خودشان با صداقت اتهام
خودراقبولدارند.اومیگویدیکسالحبود
وخودمدرصحنهبودم،اماوکیلالقائاتدیگر
میکندوسواربرموجهاییمیشودکهبرخی
افراد در فضای مجازی به راه انداخته اند که
نکندفرددیگریهمباشد.ویدرپاسخبهاین
سوال که احتمال وجود دو ضارب یا شخص
دیگر وجود دارد؟ گفت :آقای نجفی خودش
میگویداینموضوعنبودهاست.

هنگام
توضیح
صحنه قتل
میترا استاد
در حالی که
اسلحه در
دست نجفی
بود قاضی
به شوخی
گفت «مارا
نکشی!»که
این مسئله
باعث خنده
حضار و
نجفی شد

اسلحه آشنایی داشتم .زمانی که با شهید چمران
در ارتباط بودم و قصد رفتن به لبنان داشتم در
کالسهاییدراینخصوصشرکتمیکردم.
نجفی با بیان این که اصابتهای گلوله نشان
دهنده این است که شلیکها به طور مستقیم
نبودهاست،افزود:درفضایمجازیاینمطالببه
طنز میآید .سه نفر در بازداشتگاه و یک نفر هم در
آگاهیهمینمطلبراازمنسوالکردندوگفتند
شما که آشنایی داشتید چرا یک فرمول دیگری
برایاینعملپیدانکردید.منگفتمکهاص ً
القصد
قتلنداشتم.
قاضیکشکولیافزود:شماگفتیدخشاباسلحه
ازقبلدرسالحبودومسلحنبودورویضامنقرار
داشــت .وقتی به سمت حمام رفتم آن را مسلح
کردمالبتهاشتباهکردهومرتکبقتلشدم.آیااین
گفتههاراقبولدارید؟
نجفی گفت :نمیدانم چه شده .هر چه فکر کردم
در فاصله اتاق تا حمام کاری جز برداشتن بالش
نکردم.اسلحهازقبلمسلحبوده.آنچهدرروزاول
گفتهامبهدلیلشرایطنامساعدمنبودهوشرایط
عادینداشتم.
دلیل مصاحبه با صداو سیما
در بخشی از جلسه دادگــاه ،فیلم ورود نجفی با
آسانسورپخششدواودرپاسخبهسوالقاضیکه
آیا اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی
قبول دارید؟ گفت :سواالت از من خیلی زیاد بود.
من روز اول و دوم زیاد به خودم تسلط نداشتم تا
آن چه را برای خودم اتفاق افتاده تجزیه و تحلیل
کنم.نجفی گفت :همان شب که خودم را معرفی
کردمازمنخواستندباصداوسیمامصاحبهکنم،
چونگفتندشایعهشدهشماازکشورخارجشدید
ورفتیدوچونآنعکسهمدرآگاهیمنتشرشده
بهتر است مصاحبه کنید که من هم به این دلیل
مصاحبهکردم.
سرگرد عزتی :دست متهم تعادل نداشته
سرگرد عزتی راد کارشناس اسلحه در بخشی از
دادگاه گفت :بررسیهای کارشناسی ما نشان
میدهدکهمتهمهنگامتیراندازی،دستشتعادل
نداشته زیرا  ۳گلوله آن به فاصله نزدیک به هم،
به دیوار و سپس به سقف حمام کمانه کرده است
و نشان میدهد که  ۳گلوله به دیوار و یک گلوله
مستقیم به کمد چوبی رو به رو و تنها یک گلوله در
کشوقوسهایبهوجودآمدهبهدستوسپسبه
بدنمقتولاصابتکردهاست.
وی در پاسخ به سوال قاضی که شما در گزارش
خود اشاره کردهاید که اگر گلوله در فاصله یک یا
 ۵متر شلیک شده باشد باید از بدن مقتول خارج
میشد؟ گفت :بررسیهای ما نشان می دهد که
مقتوله ورزشکار یا از یک اندام ورزیده برخوردار
بودهزیراگلولهبایدازپهلویاوخارجمیشد.

میترا چند بار خودکشی کرده بود
نجفیهمچنینضمنتشریحماجرایخودکشی
اش در یکی از هتل های تهران درباره اثر چهار
بریدگیدردستچپهمسرشگفت:بهمنگفته
بودکهدرزندگیباهمسراولشسهبارخودکشی
کرده ،یک بار رگ دست چپش را زده و دو بار نیز
قرصخوردهاست.
مــســعــود اســتــاد و تــکــذیــب مــاجــرای پــول
میلیاردی
به گــزارش خبرنگار جنایی رکنا ،مسعود استاد
برادر میترا استاد در پایان دومین جلسه دادگاه
روز 26تیر ماه در جمع خبرنگاران گفت :رضایت
نمی دهیم و فقط قصاص می خواهیم.وی درباره
شایعاتی مبنی بر گرفتن پول میلیاردی در ازای
رضایت و بخشش نجفی به عنوان دیه گفت :این
حرف ها شایعه است و ما پولی درخواست نکرده و
هیچمبلغیراتعییننکردهایم.

۱۳
در امتداد تاریکی

زنم مرا از خانه بیرون کرد!
همسرم از ریز و درشت زندگی ام خبر دارد در واقع
از روزی که با او ازدواج کردم چیزی برای پنهان
کاری نداشتم با وجود این او همواره مرا به خاطر
شرایط اقتصادی تحقیر می کند و مدام با یکدیگر
مشاجرهداریم.ایندرحالیاستکههمسرمتبعه
خارجیاستومنبرایزندگیاووخانوادهاشدر
ایران زحمات زیادی کشیده ام تا...
جوان  22ساله در حالی که بیان می کرد همه
خواهرانوبرادرانمدچارمعلولیتجسمیهستند
و پدرم توان تامین هزینه زندگی آن ها را ندارد در
برابر ادعــای همسرش مبنی بر نپرداختن نفقه
زندگی به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد
مشهدگفت:دریکخانوادهششنفرهروستاییبه
دنیا آمدم .پدرم کارگر ساده ای است که به سختی
مخارجزندگیخانوادهراتامینمیکند.منهمکه
تامقطعابتداییدرروستاتحصیلکردهبودمچند
سالقبلبراییافتنشغلمناسببهمشهدآمدمو
درحاشیهشهرساکنشدمولیبهدلیلتحصیالت
پایین نتوانستم شغلی بهتر از کارگری روزمزد به
دست بیاورم .از سوی دیگر همواره دلم به حال
خانواده ام می سوخت چرا که آن ها با مشکالت
وحشتناکی در زندگی روبــه رو بودند .پــدرم به
خاطر برخی اعتقادات و دالیلی که از نیاکانش به
ارث برده بود تن به ازدواج فامیلی داد بدون آن
که از مشاوره های ژنتیکی و پزشکی استفاده کند
به همین دلیل بعد از من که فرزند اول خانواده
بودم چهار خواهر و برادر دیگرم دچار معلولیت
های جسمی شدند .دو تن از خواهرانم که دچار
بیماریگوژپشتیهستندخیلیازاینموضوعرنج
می برند .آن ها با این که بسیار مهربان و باهوش
هستند اما جرئت بیرون آمدن از خانه را ندارند
چرا که از نگاه های تحقیرآمیز می ترسند .وقتی
به شهرستان می روم آن ها گریه کنان به سوی من
می آیند و از این که پدرم با اشتباه در ازدواج موجب
سیاهی روزگارشان شده است و حاال حتی هزینه
های درمان را ندارند بسیار زجر می کشند .آن ها
می گویند نه تنها با این شرایط نمی توانند ازدواج
کنند بلکه شغلی هم ندارند تا امور خودشان را
بگذرانند .برادر کوچکم که فقط شش سال دارد
از ضعف بینایی شدید در رنج است و ...خالصه
همه این مشکالت موجب شد تا مادرم که هنوز به
سن میان سالی هم نرسیده است به بیماری قلبی
مبتالشودبهطوریکهدرچندماهگذشتهپزشکان
با دریچه قلب مصنوعی او را درمان کرده اند و باید
هر هفته از شهرستان برای ادامه معالجاتش به
مشهد بیاید و ...در این شرایط خانوادگی من که
تنهافرزندسالمخانوادهبودمحدوددوسالقبلبه
دختریتبعهخارجیدلباختموتصمیمبهازدواج
با او گرفتم .در همین مدت خیلی تالش کردم تا
همسرم و خانواده اش شرایط زندگی در ایران
را داشته باشند باالخره بعد از یک سال زندگی
مشترکماآغازشدوبابهدنیاآمدنفرزندمزندگی
امصفایدیگریبهخودگرفت.امااختالفاتمنو
همسرمازآنجابهطورجدیشروعشدکهپدرزنم
منزل کوچکی را برای زندگی مشترک به همسرم
واگذار کرد و گاهی از نظر مالی نیز دستمان را می
گرفت.منهمازاینکهخانوادههمسرمبهزندگی
ماتوجهمیکردندراضیبودمولیهموارهازسوی
همسرمبهشدتتحقیرمیشدم.هربارکهخانواده
اشکمکیبهمامیکردندتامدتهابایدزخمزبان
و نیش و کنایه های همسرم را تحمل می کردم .او
مدعی بود وقتی پدرش خانه ای برای سکونت به
ما داده است چرا پدر من کمکی به زندگی ما نمی
کند؟! به او می گفتم تو که از شرایط وحشتناک
زندگیآنهاخبرداری!درواقعمنبایدبهنوعیبه
آنهاکمککنمولیبازهمبهخاطرتووفرزندمکه
در زندگی کم و کسری نداشته باشید همیشه نزد
آنهاشرمندهبودهامونتوانستمحتیمبلغاندکی
هم به آن ها کمک کنم .به همین دلیل مدام چشم
به یاری خیران دوخته ایم تا شاید با کمک پزشکان
بتوانیم حداقل خواهرانم را درمان کنیم چرا که
هزینه عمل جراحی هر کدام از آن ها حدود 500
میلیون تومان است و ...با وجود این همسرم همه
این مشکالت را نادیده می گیرد تا جایی که کلید
منزل را از من گرفت و در حالی مرا از خانه خودش
بیرون کرد که مدعی است من نفقه و هزینه های
زندگی را پرداخت نمی کنم با آن که من با همین
کارگری او را به مسافرت کیش بردم و هر هفته در
بیرون از منزل غذا می خوریم و...
شــایــان ذکــر اســت بــه دســتــور سرهنگ عباس
زمینی (رئیس کالنتری سپاد) پرونده این زوج
جوان در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی
قــرار گرفت تا شاید با همت خیران مشکالت
خانوادگی آن ها برطرف شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

