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زن دروغگو دسیسه قتل را چید

معما

آشناییتلگرامیبهقرارمرگختمشد

قتل تنیس باز

امید آرمین
بازپرس پژوهش با شنیدن گزارشی از قتل یک مرد
جوان داخل خودروی پژو به سمت دهکده المپیک
د به محل جنایت رسید.
راه افتا د و نیم ساعت بع 
خــودرو خیلی مرتب در گوشهای توقف کرده بود.
شیشه های آن باز بو د و مر د جوانی پشت فرمان دیده
میشد ،او یک کاله قرمز رنگ بر سر داشت و عینک
دودی هم به چشمش بود.
لباس ورزشی اش نشان میداد که مقتول ورزشکار
است .بازپرس پژوهش با دیدن ساک ورزشی و راکت
تنیس که کنار دست مقتول روی صندلی افتاده بود
د که پسرجوان در همان نزدیکیها در حال
متوجه ش 
بازی تنیس بوده است .هویت مقتول سریع روشن
شد او احمد بود و کارت عضویت یکی از ورزشگاهها
را داشت.
بازپرس پس از این که دید محل اصابت گلوله روی
گوش راســت احمد است به ورزشگاهی رفت که
نشانیاش روی کارت مقتول بود .از هر کسی سراغ
احمد را می گرفت اسمی از فرشاد میشنید تا این
که در رختکن با این جوان رو به رو شد ،او خیلی
قوی هیکل بود و داشت لباسهای ورزشیاش را
عوض میکرد .بازپرس ،خودش را معرفی کرد و
خواست هر چیزی که در خصوص دوستش احمد
می دانــد از زبــان فرشا د بشنو د .این جــوان که با
شنیدن ماجرای مرگ احمد خیلی ناراحت بو د،
د آدم خوبی بو د و تنها مشکلی که داشت
گفت :احم 
با بــرا درش حسین بو د ،همیشه از او میخواست
زنش را طالق بدهد چون که قبل از احمد ،او بود
د بود .امروز صبح من و احمد،
که به سهیال عالق ه من 
با هم تنیس بازی میکردیم اغلب مواقع تا حوالی
ظهر این بازی ادامه داشت اما هنوز دو گیم بازی
نکرده بودیم که موبایل او به صدا درآمد باز حسین
بود که با چرت و پرت گویی اعصاب احمد را به هم
ریخت .فرشاد گفت :دقیق ًا یادم است که احمد با
عصبانیت راکت خود را وسط زمین بازی کوبید و
بدون این که به رختکن برود به سمت خودرواش
رفت خواستم با او بروم به همین دلیل سوار ماشین
شدم و تا در خروجی ورزشگاه با او رفتم .هیچ حرفی
نمیزد حسین ،آن جا ایستاده بود وقتی از ماشین
پیا ده شدم بــرا در احمد ،بـدون اعتنا به من سوار
ماشین شد و شیشههای ماشین را باال ز د ،آن دو
د از پشت سر دیدم که احمد چگونه
وقتی راه افتادن 
با عصبانیت دستانش را روی داشبور د می کوبد
و داد و فریاد میکند .بازپرس پژوهش با شنیدن
ادعاهای فرشاد ،وقتی دید او ساک ورزشی را از
کمد مخصوصش در رختکن برداشته و میخواهد
از آن جا خارج شود ،خندهای کرد و گفت :جناب
فرشا د خان ،شما درست است که دوست خوبی
برای احمد بودید اما هنرپیشه خوبی نیستید تو به
اتهام قتل بازداشت هستی!
▪پاسخ معما

دلیل یکم :بازپرس پژوهش در صحنه جنایت دی د که
ساک ورزشی و راکت تنیس کنار دست مقتول روی
صندلی جلو افتاده است .این در حالی بو د که فرشاد،
گفت مقتول روی صندلی جلو نشست و با عصبانیت
با دستانش به داشبورد کوبید که این صحنه با جرم
مطابقتنداشتچونیکقاتلتیراندازبع دازارتکاب
جنایت هیچگاه سعی نمیکند به آن شکل صحنه
را تغییر دهد و راکت تنیس و ساک ورزشی را روی
صندلی جلو بگذارد.
دلیل دوم:شیشههای ماشین پایین بو دند اما
فرشاد ،گفت که برادر احمد ،شیشهها را باال داد.
دلیل سوم:فرشاد،ادعا کرد احمد ،وقتی با برادرش
تلفنی حرف ز د با عصبانیت راکــت را وسط زمین
کوبید و بدون این که به رختکن برود سوار خودرو
شد تا بــرو د در حالی که اگــر به رختکن نمیرفت
د بردار د یا این که
نمیتوانست ساک ورزشی را از کم 
راکت که وسط زمین بازی به زمین کوبیده شده بود
چطور کنار ساک ورزشی داخل ماشین بود.
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جوانی که عاشق یک زن شــده بــود در یک تــراژدی
هولناک با همدستی یکی از دوستانش شوهر او را
کشت.
ساعت  12نیمه شب  29تیر امسال  ،رهگذری در
تماس با مــامــوران پلیس تهران از پیدا شــدن جسد
خونین مرد جوانی در خیابان پیروز شمالی اتوبان
سعیدی و پشت کوره آجرپزی خبر داد .
خیلی زود تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در
محل حاضر شدند.
ماموران با حضور در صحنه جرم با جسد خونین مرد
جوانی روبــه رو شدند و همین کافی بود تا تیمی از
ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس
غالمی از شعبه ســوم دادســـرای امــور جنایی و تیم
تشخیص هویت در صحنه جرم تجسسهای پلیسی را
آغاز کنند .بررسیها نشان از آن داشت که مرد جوان
هدف  19ضربه چاقو قرار گرفته و چند ساعتی از زمان
مرگش میگذرد و در ادامه ماموران برای شناسایی
هویت جسد در بررسی جیب شلوارش یک کارت
بانکی مشاهده کردند و از این طریق خانواده این جوان
شناسایی شد.
کارآگاهان در بازجویی از خانواده مرد جوان پیبردند
که وی در یک پیک مــوتــوری کــار میکند و شبها
نگهبان یک خوابگاه دخترانه است.
زن قربانی جنایت نیز به ماموران گفت :از شوهرم
شنیده بودم که در آن محل با یک مرد قرار دارد اما دیگر
خبری از او نشد تا این که از پلیس شنیدم شوهرم به
قتل رسیده است.
▪بازداشت متهم

تجسس ها ادامــه داشــت تا ایــن که مــامــوران به پسر
جوانی که میالد نام داشت رسیدند و در تجسسهای
اطالعاتی مشخص شد این جوان  29ساله استوار یکم
یگان ویژه پلیس تهران است و از سال  89با مدرک
دیپلم در نیروی انتظامی مشغول به کار شده است.
در این شاخه از تجسسها ماموران میالد و یکی از
دوستانش را که مصطفی نام دارد در منطقه اسالمشهر
ردزنی کردند و روز سه شنبه 29مرداد دستگیر شدند.
میالد وقتی در برابر ماموران قرار گرفت بدون هیچ
داستان سرایی به قتل مرد جوان با همدستی مصطفی
اعتراف کرد.
▪ادعای عجیب

میالد در اعترافاتش یک ادعــای عجیب پیش روی

ماموران قرار داد و گفت :چندی قبل در یک کانال
تلگرامی که یک سری برنامه های تفریحی داشت عضو
بودم که یک روز زن جوانی در قسمت خصوصی به
من پیام داد و پرسید که آیا برای زنان هم برنامه های
تفریحی داریــد که همین سوال باعث آشنایی من با
او شد.
ابتدا دوستی ما به صورت پیامک بود و سپس همدیگر
را مالقات کردیم و ارتباط ما ادامه داشت تا این که بین
ما یک حس عاشقانه پیش آمد و در این مدت تصمیم
گرفتیم با هم ازدواج کنیم و ماجرای دوستی و ازدواج
را ابتدا با خانوادهام درمیان گذاشتم و در ادامه برای
آشنایی بیشتر خانوادهام آن ها با سوگند تماس گرفتند
و مادرم با او تلفنی صحبت کرد.
حتی سوگند ادعا کرد در یک شبکه بازاریابی هرمی
مجاز مشغول کار است و خواست تا زیرمجموعهاش
شوم که با دوستانم صحبت کردم و فهمیدم این شرکت
کالهبرداری است و آن قدر به او اعتماد داشتم که یک
روز که برای کار تسویه حساب با آن شرکت هرمی به
دفتر رفته بود کارت بانکیام را در اختیارش قرار دادم
که اگر نیاز به پول داشت از کارت من استفاده کند.
ماجرای آشنایی من و سوگند روز به روز جدیتر شد و
بیشتر بستگان و همسایهها متوجه تصمیم من برای
ازدواج شده بودند تا این که سوگند یک روز با من تماس
گرفت و خواست تا رازی پنهان را فاش کند.
به هر موضوعی فکر کردم و احتمال هر حرفی را می
دادم اما وقتی لب به افشاگری زد و گفت که متاهل
است ،شوکه شدم و همه حرف هایش را در یک سکوت
عجیب شنیدم.

سوگند میگفت که شوهرش اعتیاد دارد و مشروبات
الکلی میفروشد و حتی او را به مردان دیگر اجاره
میدهد و برای اثبات حرف هایش پیامکهایی که
در تلگرام و گوشی موبایلش بود به من نشان داد و
حتی برای این که از او جدا شود وکیل گرفته است اما
موفق نشده و قصد دارد که یک آدم کش اجیر کند و با
دادن پول ،شوهرش را با خودرو زیر بگیرند و به قتل
برسانند.
میالد افزود :وقتی صحبتهای سوگند را شنیدم از او
پرسیدم که پول داری یا آدم کش سراغ داری که دختر
مورد عالقهام سکوت کرد و آن جا به او گفتم نگران
نباش من موضوع را حل میکنم که در این مرحله
سوگند گفت شوهرش با موتور سیکلت کار میکند و در
سایت دیوار آگهی تبلیغاتی داده تا در صورت نیاز برای
گرفتن پیک موتوری با او تماس بگیرند.
▪نقشه شوم

میالد در ادامه در خصوص شب جنایت ادعا کرد که
یک خط اعتباری خریدم و با مرد جوان تماس گرفتم
و خواستم برای بردن یک بسته به محل قرار بیاید که با
مصطفی در آن محل منتظر ماندیم تا مرد جوان سوار بر
موتور در محل قتل حاضر شد.
شوهر سوگند خواست تا بسته را در اختیارش قرار
دهیم که به او گفتم بستهای در کار نیست ،من یک
پلیس و از بستگان همسرت هستم که از من خواستند
تا با تو صحبت کنم که او را به راحتی طالق بدهی که
مرد جوان با لحنی عصبانی ابتدا گفت :پس تو همان
کسی هستی که کارت بانکیات را در کیف همسرم
پیدا کردم و سپس تاکید کرد که زندگی شخصی من

قضات :مقتول مهدورالدم بود

رهایی قاتل همکالسی شیطان صفت از قصاص
پسر جوانی که همکالسی سابقش را به طرز فجیعی کشته است
قصاص نمی شود .او ادعا کرد توسط دوستش همیشه تحت آزار بود
و برای رهایی از آزارهای او دست به این قتل زده است .پسر جوان از
جنبه عمومی جرم به سه سال زندان ،شالق و پرداخت دیه محکوم
شده است .آرش از عصر نهم خرداد سال  ۹۷وقتی پسر 24
ساله ای به نام کیوان ناپدید شد با اعتراف به قتل او
پرده از سرنوشت شوم خود برداشت .آرش گفت
:من کیوان را کشتم وجسدش را آتش زدم .سپس
جنازه را داخل یک چاله در حاشیه فرودگاه امام
خمینی(ره) دفن کردم  .آرش که 25ساله شده
است دربــاره انگیزه قتل گفت :من و کیوان با
هم همکالسی بودیم و همیشه به خانه هم رفت
و آمد داشتیم .سال ها پیش یک بار مجبور شدم
در خانه آن ها به حمام بروم اما آن روز کیوان از من
عکس گرفت و درخواست رابطه نامشروع را مطرح کرد.
او میخواست مرا آزار بدهد که قبول نکردم اما تهدیدم کرد اگر به
خواسته اش تن ندهم تصاویر برهنه مرا پخش می کند و آبرویم را می
برد مجبور شدم تن به خواسته اش بدهم از آن به بعد او من را تحت
سلطه داشت ودست از سرم بر نمی داشت احساس تنفر خاصی

داشتم از خودم بدم آمده بود به همین دلیل تصمیم به قتل کیوان
گرفتم .این ادعاها در حالی مطرح شد که پسر دیگری به نام فریدون
نیز در دادگاه حاضر شد و ادعا کرد بارها کیوان او را آزار داده است.
فریدون فاش کرد کیوان همیشه با پسرهای کم سن و سال رفاقت
داشت و حتما هدفش از این دوستی ها برقراری رابطه کثیف
بود .آرش در آخرین دفاع از خودش گفت :من چاره ای
غیر از تن دادن به آزارهای کیوان نداشتم من آخرین
بار تصمیم گرفتم با او صحبت کنم اما او کوتاه نیامد
و من چاره ای جز قتل نداشتم از ترسم جنازه را در
حاشیه فرودگاه امام خمینی(ره) از ماشین بیرون
انداختم .ازباک ماشین بنزین کشیدم و او را آتش
زدم .سپس جنازه سوخته را داخل یک گودال
دفن کردم  .بنابر این گزارش؛ بعد از مهدورالدم
شناخته شدن کیوان ،دیروز با توجه به مدارک موجود
در پرونده و همچنین اظهارات مطلع ،طبق بند الف ماده
 303قانون مجازات اسالمی آرش از قصاص و پرداخت دیه معاف
شد و قضات دادگاه کیفری تهران وی را به سه سال زندان با احتساب
روزهای بازداشت محکوم کردند.آرش به خاطر جنایت بر میت به
پرداخت یک دهم دیه کامل و 31ضربه شالق محکوم شد.

به شما ربطی ندارد و همین باعث شد تا بین ما درگیری
رخ دهد.
میالد گفت :شب جنایت قبل از حضور مرد موتور سوار
اقدام به مصرف گل کرده بودیم و وقتی بین من و او
درگیری رخ داد با چاقوی 30سانتیمتری که همراهم
بود سه ضربه به شکم ،ران و کمر او زدم.
شوهر سوگند زخمی شده بود و سوار بر موتورش شد
تا از صحنه درگیری فــرار کند که ناگهان مصطفی
جلوی او را گرفت و چند ضربه دیگر با چاقو به او زد و
بعد از این که مرد جوان روی زمین افتاد با پای پیاده
از پلههای پشت کوره آجرپزی به اتوبان سعیدی رفتیم
و آن جا سوار یک خودروی عبوری شدیم و به سمت
اسالمشهر رفتیم که در مسیر چاقوها را از خودرو
بیرون انداختیم.
پسر جوان ادامه داد :ما اصال قصد کشتن نداشتیم و
همان شب با سوگند تماس گرفتم و گفتم شوهرت را با
چاقو زدم که پس از دو روز فهمیدم او کشته شده است
و یک ماه عذاب وجدان داشتم و می خواستم پیش امام
جمعهمان بروم و بعد خودم را معرفی کنم که قبل از
انجام آن  ،پلیس مرا دستگیر کرد.
▪رفاقت صمیمی

مصطفی که مجرد و دانشجوی روابــط عمومی در
اسالمشهر است در اعترافاتش به قتل مرد موتور سوار
گفت :متوجه ناراحتی میالد شده بودم و چون ازبچگی
با هم دوستان صمیمی هستیم پیگیر ماجرا شدم و
وقتی موضوع را شنیدم طبق حرف های میالد قرار بود
فقط با شوهر سوگند صحبت کنیم که او را طالق بدهد
و با هم سر قرار حاضر شدیم.
وی افزود :گل کشیده بودم و وقتی آن ها با هم درگیر
شدند در یک لحظه دیدم دست میالد خونی و زخمی
شده و مرد جوان سوار بر موتورش شده که جلوی او را
گرفتم و با چاقوی  50سانتی متری که همراهم بود او
را هدف ضربات چاقو قرار دادم و نمی دانم چند ضربه
به او زدم.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پی بردند که سوگند پس
از اطالع از قتل همسرش از سوی میالد و دوستش پا به
فرار گذاشته و ناپدید شده است.
بنا بر این گــزارش ،تحقیقات بــرای دستگیری زن
جوان و مشخص شدن عامل اصلی این جنایت در
دستور کار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران
قرار گرفته است.

▪تحلیل کارشناس

نقش مادر در سرنوشت تلخ کودکان

دکتر امان ا ...قرائی مقدم
جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی
مادر در تربیت فرزندان در خانواده تاثیرگذار است و
حتی می توان گفت تاثیر مادر نسبت به پدر در مدیریت
رفتارهای فرزندان پررنگ تر و موثرتر به شمار می رود.
در خانواده مادر در آموزش  ،پرورش و تربیت فرزندان
به قدری اثرگذار است که می توان گفت فرزندانی که
در محیط خانواده رابطه صمیمی با مادر خود دارند و
مادرشان از سطح سواد باالیی برخوردار و شاغل است
در مقایسه با دیگر فرزندانی که مادر آن ها خانه دار
است در محیط اجتماعی به راحتی می توانند از خود
دفاع و در مقابل آسیب های اجتماعی خود را واکسینه
کنند .تحقیقات نشان می دهد مادران تحصیل کرده
به دلیل باال بودن آگاهی و دانشی که دارند فرزندان
خود را در مقابل آسیب های اجتماعی مانند تجاوز و...
هوشیار می کنند و این فرزندان کمتر دچار معضالت
اجتماعی می شوند زیــرا آن ها شخصیت شــان در
خانواده ای شکل گرفته است که نسبت به حوادث
این چنینی آگاه هستند و توانایی تفکیک خوب و بد
را دارند .شخصیت این کودکان از سن هفت سالگی

طوری شکل گرفته که
می توانند از خود دفاع
کنند و اجـــازه دست
درازی به افــراد غریبه را
نمی دهــنــد .البته عــاوه بر
نقش مادر و خانواده نوع فرهنگ و محله ای که در آن
زندگی می کنند نیز مهم است معموال کودک آزاری از
سوی همساالن و دیگران در خانواده هایی صورت می
گیرد که نابه سامان هستند کودکان در خانواده های
نابه سامان چون شاهد درگیری های زیادی هستند
بیشتر در معرض این آسیب های شوم قرار دارند .در
حالی که کودکانی که در خانواده های منسجم رشد
یافته اند راحت تر در مقابل این اتفاقات از خود دفاع
می کنند .در محله هایی که فحشا و فساد شیوع دارد
قطعا بدآموزی از طریق یادگیری صورت می گیرد و
محل زندگی آن ها در تربیت شان تاثیرگذار است.
مجموعه این عوامل درون زا به شمار می رود که در
بروز این حوادث نقش دارند و البته عوامل برون زا
مانند رسانه ها ،فضای مجازی ،تاثیر مدرسه و ...نیز
در شکل گیری این اتفاقات موثر است.

