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زوج جنایتکار  2سال پس از فرار به مالزی مخفیانه به ایران بازگشتند

زوججنایتکاریکهبعدازقتلفامیلیایرانراترککردهبودند
وزندگیپرآشوبیدرمالزیداشتندبهخطپایانفراررسیدند.
وقتیدایییکزنبرسرارثیهخونینواردیکجدالشدکسی
تصورنمیکردجنایتیخونینکلیدبخورد.
▪شامگاهشوم

ساعت 11ونیمشامگاه 21،آذرسال 96ماجراییکجنایت
فامیلی به پلیس  110تهران مخابره شد و ماموران کالنتری
 160خزانهخودرابهخانهایواقعدرخیابانهمدانی محدوده
خزانهبخاراییرساندند.
تحقیقات میدانی پلیس نشان داد دایی  40ساله خانواده به
نام فرامرز به خاطر ارثیه فامیلی با خواهرزاده هایش اختالف
شدیدیداشتهاست.
اینتجسسهانشاندادسعید 26سالهکهشوهریکیازخواهر
زادههایفرامرزاست درایندرگیریداییهمسرشراباچاقو
هدف قرار داده است و با توجه به خون ریزی شدید فرامرز با
آمبوالنساورژانس بهبیمارستانکاشانیانتقالیافتهاست.
▪مرگداییدربیمارستان

باتوجهبهفرارسعیدوهمسرشازصحنهخونینمامورانخود
رابهبیمارستانکاشانیرساندندوازپزشکانشنیدندفرامرزبه
خاطربریدگیگردنوجراحتدستبهشدتدچارخونریزی
شدهورویتختجراحیازپادرآمدهاست.
▪تجسسهایجنایی

همیناتفاقشومکافیبودتاماجرایجنایتفامیلیبهبازپرس
ویژهقتلوماموراناداره 10پلیسآگاهیتهرانمخابرهشودو
خیلی زود تجسس های جنایی آغاز شد.کارآگاهان در صحنه
قتلبهبازجوییازشاهدانجنایتدستزدندودریافتندانگیزه
اصلیاختالفبرسرارثومیراثفامیلیبودهاست.اینشاخه
تحقیقینشانداددوخواهرویکداماد 25سالهدرخانهویالیی
زندگی می کنند که روز جنایت ،فرامرز که دایی خانواده بود
برای گرفتن ارث و میراث پدری اش به خانه ویالیی رفته است
و بعد از باال گرفتن دعوا آن ها زد و خورد شدیدی داشته اند که
جنایتخونینرخدادهاستوزنوشوهرپابهفرارگذاشتهاند.
▪فراربهمالزی

کارآگاهانجناییباآغازتحقیقاتمیدانیبرایدستگیریقاتل
بهنامسعیدوهمسرشکهفریبانامداردخیلیزودفاشکردند
این زن و شوهر با پی بردن به این که فرامرز در بیمارستان جان
باختهاستسواربرهواپیمابهمالزیفرارکردهاند.
▪ 2سالبعد

درحالی که دو سال از این جنایت فامیلی گذشته بود اقدامات
اطالعاتی پلیس تهران نشان داد سعید به همراه فریبا روز15
اردیبهشتامسالبهایرانبازگشتهاند.
همین کافی بود تا تجسس های تخصصی باز کلید بخورد و
خیلی زود مشخص شد زوج فراری در محدوده خزانه تهران با

قتل به خاطر ارثیه

اجارهکردنیکواحدآپارتمانزندگیپنهانیدارند.
▪بازداشتفراریها

▪گفتوگوبازنجوان

فریبا 25سالهدرماجرایدرگیریخانوادگی،شوهرشراوارد
معرکهایکردکهبهقتلداییاشختمشد.اینزنباشوهرش
پس از دو سال فرار به کشور مالزی وقتی به ایران بازگشتند دو
روزماندهبهجشنتولدشازسویپلیسآگاهیتهراندستگیر
شدند.
▪چه مدت است ازدواج کردی؟

مردادسال 96بودکهباهمازدواجکردیم.

اوقات خانه پدر شوهرم بودم تا این که روز قبل از درگیری به
خاطراینکهدرخانهپدرشوهرمکارهایجوشکاریانجاممی
دادندبهخانهخودمانرفتموصبحروزبعددوبرادرمهمراهدایی
ام در خانه شروع به خوردن مشروبات الکلی کردند که در این
میانیکیازبرادرانممطرحکردخانهمانرابفروشیموهرکسی
سهمخودشرابرداردوسرمسئلهارثبینبرادروداییامبحث
و درگیری پیش آمد که خیلی زود این ماجرا جمع شد و پس از
پایانایندرگیریبرادرمعلیبهرضاگفتکهمسئلهارثراباید
بینخودمانحلکنیموبعدبهداییهایماناطالعبدهیم.
▪پسدرگیریمرگبارچهزمانیرخداد؟

ظهر آن روز دایی ام از خانه رفت تا این که شب ساعت 10:30
برگشت و با برادرم درگیر شد و گفت حرف حساب بزنید ،ما از
اینخانهسهمداریموهمینشروعدرگیریبینبرادروداییام
شدکهدرادامهیکیدیگرازداییهایمبهخانهآمدوبرادردیگرم
نیز وارد صحنه درگیری شد که من با توجه به شدت درگیری با
همسرمتماسگرفتموازاوخواستمبهکمکمابیاید.درگیری
از حیاط به داخل کوچه کشیده شد و شوهرم نیز وارد درگیری
شدکهپسازدقایقیمشاهدهکردمدستداییفرامرزوبرادرم
خونی است و سپس فرامرز خواست او را رها کنیم و خودش به
بیمارستانبرود.
▪دیدیچهکسیاوراباچاقوزخمیکرد؟

سعید ابتدا در یک کفش فروشی کار میکرد و بعد از مدتی به
مغازهفرشفروشیپدرشرفتودرآنجامشغولبهکارشد.

یک چاقو بین دستان دایی فرامرز و برادرم بود و درگیری آن ها
درحالتی بود که روی کاپوت خودرو افتاده بودند و وقتی آن ها
بلندشدنددیدمهردوخونیهستند،نمیدانمچهشدکهقتل
رابهگردنشوهرمنانداختند.

منبعدازمراسمعقد،چونپدرومادرمفوتکردهبودندبیشتر

ما فکر نمیکردیم دایی فرامرز به قتل رسیده باشد و بعد ازاین

▪شغلسعید؟

▪اختالفبرسرارثومیراثپدریبود؟

گفت وگو با مردی که همسرش را خفه کرد
مرد جوانی که همسرش را جلوی چشمان بچه
اش کشته است از پشت پرده این جنایت گفت.
ساعت 7صبحشنبه 29تیرامسالمردجوانیبا
پلیس تهران تماس گرفت و فاش کرد همسرش
را در خانه اش واقع در بولوار مــرزداران تهران
کشته است.
وقتی پلیس سر رسید مرد جــوان که در خانه
حضور داشــت به قتل همسرش اعتراف کرد
و این در حالی بود که پسر  12ساله شان نیز
در خانه حضور داشت و فاش کرد پدرم پس از
این که مادرم را هدف ضربات مشت قرار داد با
انداختن بند کیف زنانه دور گردن مادرم دست
به قتل او زد.
پسر نوجوان گفت :صبح وقتی از خواب بیدار
شدم به راهروی خانه رفتم و دیدم پدرم با ضربات
محکممشتبهصورتمادرممیزندوسپسبند
کیف را دور گردن مادرم انداخت که مانع کار او
شدم اما پدرم مرا به زور به اتاق انداخت و در را
قفل کرد که توانستم با ضربات لوله جاروبرقی
موفق به تخریب در اتــاق خــواب شــوم و وقتی
بیرون آمد با جسد مادرم روبه رو شدم.

تحلیل کارشناس

فرجامسیاهارثیهخونین

بالفاصله بازپرس پرونده دستور دستگیری سعید و فریبا را
صادرکردومامورانروز 29تیربااطالعازحضورآنهادرخانه
شان وارد عمل شدند و با اقدامی غافلگیرانه سعید و فریبا را
دستگیرکردند.
سعیددرصحنهدستگیریدرحالیکهاصرارداشتاشتباهی
شدهاستواوحامدنامداردخودشرابیگناهنشاندادوفریبا
همسعیکردنقشکسیغیرازفریبارابازیکندامادروغبزرگ
آنهاخیلیزودفاششدوفریباچارهایجزاقرارندید.
فریبا در بازجویی های تخصصی به کارآگاهان گفت :مادر و
پدرمان سال ها پیش درگذشته اند .شب حادثه من به همراه
خواهر و برادرم در خانه پدربزرگ مان بودیم که ناگهان دایی
فرامزواردخانهشدوبازهممثلهمیشهادعاوطلبارثومیراث
اشراازماکردکهمشاجرهمانباالگرفتواوباچاقوییکهپنهان
کردهبودبهماحملهکردحتیبرادرمازناحیهدستزخمیشد،
ترسیده بودم و سریع با شوهرم تماس گرفتم سعید در کمتر از
چنددقیقه بهخانهرسیداوازدیدنصحنهشوکهشدهبودتااین
کهاوهمباداییامدرگیرشد.سعیدنیزگفت:پسازتماسفریبا
وقتی شنیدم دایی فرامرز آن ها را کتک زده و برادرزنم زخمی
شدهاست خیلیعصبانیشدمیکچاقوتهیهکردموبالفاصله
بهسمتخانهرفتم،دیدمکهفرامرزدرحالکتکزدنهمسرم
خواهرزنوبرادرزنماست.بااودرگیرشدموچندضربهچاقوبه
ناحیه گردن و دستش زدم و سریع به همراه فریبا از آن جا فرار
کردیم.پسازچندروزشنیدیمکهویجانباختهاستوماهم
تصمیمبهفرارگرفتیم.بهصورتغیرمجازازکشورخارجشدیم
و نزدیک به دوسال در مالزی زندگی می کردیم که با گذشت
این مدت با تصور این که آب ها از آسیاب افتاده است به ایران
بازگشتیموبامشخصاتجعلیدرحالزندگیبودیمکهتوسط
پلیسدستگیرشدیم.

▪بعدازقتلکجارفتی؟

▪چرا طالق نگرفتی؟

مهریه همسرم  350میلیون تومان بود و حتی
همسرم یک بــار بــرای جدایی اقــدام کــرد که
پشیمان شد.
▪همسرت سرکار می رفت؟

▪گفت وگو با مرد همسرکش

مرد  46ساله که در یک درگیری خانوادگی
زنش را به قتل رسانده است پس از دستگیری
می گوید اگر به همان زمان درگیری بازگردد
خودش را جای همسرش خواهد کشت.
▪چه سالی ازدواج کردی؟

ماجراهمراهشوهرمباپاسپورتجعلیبهاستانبولرفتیمویک
سالدرآنجابودیمکهتصمیمگرفتیمبهمالزیبرویم.
▪کیمتوجهمرگداییفرامرزشدی؟

ابتدا خواهر و برادرم از ماجرای مرگ دایی فرامرز خبر دادند
اما ما فکر می کردیم که دروغ می گویند تا این که اعالمیه فوت
داییامرادرصفحهاینستاگرامیکیدیگرازداییهایممشاهده
کردم.
▪ازاستانبولراحتبهکشورمالزیرفتید؟

نه ،بعد از یک سال وقتی به مالزی رفتیم ،من از گیت
پرواز عبور کردم اما شوهرم را دستگیر کردند،من به هتل
رفتم اما شوهرم بازداشت شد ،به سفارت رفتم و درباره
دستگیری شوهرم حــرف زدم که متوجه جعلی بودن
پاسپورت ما شدند و من را نیز دستگیر کردند .دو ماه در
زندان بودم و یک ماه پس از این که من آزاد شدم ،سعید
نیز آزاد شد.
▪هزینهزندگیراازکجاتامینمیکردی؟

برادرشوهرمبرایمنازایرانپولمیفرستاد.
▪چرابهایرانبازگشتی؟

شنیدیمکهخواهروبرادرمتوانستهاندرضایتخانوادهرابگیرند
و ما فکر می کردیم با گذشت زمان همه چیز آرام شده است و
دیگردستگیرنمیشویمامابعدازچندروزکهبهایرانبازگشتیم
دستگیرشدیم.
▪چهسرنوشتیدرانتظارتاناست؟

با توجه به صحبت های قبلی که داشتیم قرار است رضایت
خانوادهرابگیریمومشکلیدرزندگیمانپیشنخواهدآمد.
بنا بر این گزارش ،زوج جوان برای تحقیقات بیشتر در اختیار
ماموراناداره 10پلیسآگاهیتهرانقراردارند.

پشت پرده تراژدی یک جنایت تلخ
اختالفات مان شــروع شد و این اختالفات تا
سال گذشته ادامه داشت.

ســال  79بــود که ازدواج کردیم و ابتدا هیچ
مشکلی با هم نداشتیم تا ایــن که ســال 83

از او خواستم یک دانگ خانه را به نام من کند که
بی فایده بود .چندی قبل خواهرم و دوستانم
پول زیادی به من دادند تا دالر بخرم و پول ها را
به همسر دادم اما هر وقت از او خواستم تا پول ها
را بازگرداند ادعا می کرد که آن پول مهریه اش
است و هیچ پولی پس نمی دهد  ،در شهرستان
یک خانه خریدیم و بخشی از پول آن را نیز من
پرداختم اما هیچ چیزی به نام من نبود.

بله ،کارمند بانک بــود تا ایــن که چندی قبل
معاون بانک شد و همیشه درگیری کاری داشت
و به زندگی اهمیت نمی داد ،حتی یک بار به
سفر رفتیم و قرار بود سه روز در شمال باشیم اما
روز دوم همسرم به خاطر کارش خواست تا به
تهران بازگردیم.

بله ،از این که همسرم را به قتل رساندم ناراحت
هستم ،من هیچ وقت با زنم درگیر نشده بودم و
آن روز خیلی عصبانی شدم و اگر به همان صحنه
بازگردم خودم را دار می زنم.

مالی و جایگاهی در خانه.

با بند کیف زنانه خفه اش کردم.

▪چه اختالفاتی داشتی؟

▪چطور؟

همسرم همیشه طوری رفتار می کرد که در
خانه هم رئیس است و حتی اجازه نمی داد من
با خانواده ام رفت و آمد داشته باشم اما خودش
به خانه پدر و مادرم می رفت ،از نظر مالی نیز60
میلیون تومان پول خانه را من پرداخته بودم که

▪پشیمانی؟

▪همسرت را چطور به قتل رساندی؟
▪پسرت کجا بود؟
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پسرم ابتدا صحنه را دید ولی در ادامــه وقتی
خواست مانع کارم شود او را داخل اتاق خواب
زندانی کردم .بنا بر این گزارش ،مرد جوان برای
سیر مراحل قانونی در اختیار ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و آسیب شناس
اجتماعی
در پرونده های قتل خانوادگی که علت اصلی اختالف میان
اعضای خانواده ارث و میراث است چند نکته اصلی را باید
مورد توجه قرار داد .دلیل اصلی بروز این اتفاقات ناگوار
نبود همخوانی واقعیت های اجتماعی با قوانین و قواعد
است .وقتی در یک خانواده اختالف بر سر پول و مادیات
رخ می دهد که به قتل منجر می شود بیانگر نبود انسجام
و اتحاد اجتماعی میان اعضای یک خانواده است .البته
وجود برخی قوانین مانند میزان سهم االرث دختر و پسر
نیز از موارد اختالف برانگیز در خانواده موقع تقسیم ارث به
شمار می رود .درست است که این تقسیم بندی ها قانونی
است اما برخی افراد این تقسیم بندی را نمی پذیرند و این
خود عاملی می شود برای بروز اختالفات خانوادگی و حتی
بروز قتل ها و جنایت های وحشتناک که متاسفانه در جامعه
امروزی باب شده است .برخی والدین نیز در زمان حیات
شان به صورت لفظی اموال شان را میان فرزندان تقسیم می
کنندوهمینمسئلهکهازدیدقانونپذیرفتهوشفافنیست
عامل دردسر سازی می شود برای اختالفات خانوادگی در
حالی که این موضوعات بر اساس قوانین خود پیش می رود.
اعتراض به سهم االرث و نزاع خانوادگی بر سر تقسیم اموال
والدین پس از فوت آن ها و دالیل دیگری مانند تبعیضی که
پدر و مادر در زمان حیات شان بین فرزندان قائل می شدند
نیز تاثیرگذار است  .قاعدتا وجود برخی تبعیض ها بین
فرزندان اختالف برانگیز است و سبب کینه ورزی و قدیمی
شدن کدورت ها می شود .به طور کلی کاهش میزان مهر ،
محبت و عاطفه در میان اعضای خانواده و نبود صمیمیت
بین خواهران و برادران عاملی است که به راحتی دعواهای
خانوادگی بر سر ارث را رقم می زند متاسفانه در دهه های
اخیر صمیمیت خانوادگی نسبت به گذشته کاهش یافته و
چون روابط عاطفی عمق ندارد به راحتی بعد از فوت یکی از
والدین منافع مالی و پولی شدت می گیرد و بنیان خانواده ها
را سست می کند .از سوی دیگر مشکالت مالی و اقتصادی و
فشار از سوی افراد درجه دو در خانواده مانند عروس و داماد
و ...بستر فشارهای روانی را فراهم می کند و با پیش کشیدن
موضوع سهم االرث اختالفات سر باز می کند که تنها راه
حل مشکالت خود را در پول و گرفتن ارث می دانند .البته
بخشی از اختالفات عمیق ممکن است از دوران کودکی،
نوجوانی و جوانی قبل از مرگ والدین وجود داشته باشد
و شکل گیری این اختالفات به دوران گذاشته مربوط می
شود که وقتی موضوع تقسیم ارث به میان می آید اختالفات
عمیق می شود تا حدی که به قتل منجر می شود .بنابراین در
برخی موارد تقسیم ارث به تسویه حساب مالی چند ساله و
قدیمی مربوط می شود.

رهایی از قصاص قاتل زن همسایه

پسرجوان که زن همسایه را در سرقت طالهایش
به قتل رسانده بود از قصاص رهایی یافت.
حسن ۲۵ساله اوایل سال  ۹۱با انگیزه سرقت
به خانه زنی در یکی از خیابان های ورامین رفت
اما وقتی با مقاومت وی روبه رو شد او را با
ضربات چاقو کشت.
حسن که هنگام فــرار با یکی
از همسایه ها روبــه رو شده
بــود گریخت امــا ساعتی
بعد بازداشت شد و قتل را
گردن گرفت.
حسن در بازجویی هــا به
تشریح ماجرا پرداخت و از
سوی قضات دادگاه به قصاص
محکوم شد.
در حالی که حکم قصاص وی در دیوان
عالی کشور مهر تایید خــورده بــود و حسن در
یک قدمی چوبه دار قرار داشت ،وی توانست با
پرداخت دیه300میلیون تومانی رضایت اولیای
دم را جلب کند و از یک قدمی چوبه دار به زندگی
برگشت.

▪در دادگاه

وی دیــروز از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه
ایستاد .در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده
که به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور
یــک قــاضــی مستشار بــرگــزار شد
حسن به دفاع پرداخت و گفت:
وضع مالی خوبی نداشتم و
به سختی زندگی ام را می
گذراندم .چون میدانستم
مژگان به تنهایی در خانه
اش زندگی می کند و طال
دارد تصمیم به سرقت گرفتم.
آن شب در خانه مژگان را با پیچ
گوشتی باز کردم و وارد شدم .فکر
می کردم او خوابیده باشد اما بیدار بود و با
مقاومتش مجبور شدم او را به قتل برسانم .وی در
حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت :هفت
سال است که در زنــدان هستم و در این مدت
سختی زیــادی کشیدم و حاال از قضات دادگاه
تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.

