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قتلدخترشیشهایبهدستپدرعصبانی!

رو در رو

پرده های تلخ
درحالی که پلیس در جست وجوی دزدان قمه کش تهران
بود یک زن  45ساله فاش کرد این مردان خشن وارد خانه
اش شدند و او را تسلیم خود کرده اند.
روز دوشنبه 4شهریور دو زورگیر شیطان صفت در مخفیگاه
شان دستگیر شدند.
تیم پلیسی پی بردند این دزدان همان سارقان خشنی
هستند که از اسدا ...یکتا هنرپیشه معروف تهران سرقت
کرده اند.
مجید  50ساله که بارها به دلیل زورگیری به زندان افتاده
است :
▪سابقه داری؟

بله ،بارها زندان رفتم.
▪ازدواج کردی؟

همسرم فوت کرده است و یک دختر دارم.
▪آخرین بار کی زندان بودی؟

 20روز قبل از زندان آزاد شدم.
▪چرا دوباره دزدی؟

نمی دانم ،به پول نیاز داشتم.

▪ماجرای تجاوز به زن  45ساله چیست؟

برای برداشتن وسایل و لباسهایش به خانه ام آمده بود که
تحت تاثیر شیشه بودم با تهدید چاقو همراه همدستم او را
هدف نیت شوم خود قرار دادم.
▪فکر می کردی دستگیر شوی؟

نه.

▪چطور فکر نمی کردی وقتی بارها برای پرونده های
مختلف به زندان رفتی؟

مغزم جواب نمی دهد و همیشه شیشه می کشم.
▪حرف آخر؟

پشیمانم و دیگر دزدی نمی کنم.
▪پرده دوم

چندی قبل مــامــوران پلیس تــهــران در جــریــان سرقت
خودروهای پراید در غرب تهران قرار گرفتند ،ماموران
در تحقیقات پلیسی پی بردند که سارق جوان ابتدا اقدام
به سرقت خودروی پراید می کند و سپس در محلی خلوت
دست به سرقت وسایل داخل خودرو می زند و در ادامه پراید
را در کنار خیابان رها می کند.
ناصر شناسایی شد و ماموران در عملیاتی غافلگیرانه صبح
روز دوشنبه  4شهریور ماه این متهم را دستگیر کردند.
ناصر که در چهر هاش خماری مواد مخدر قابل مشاهده
است می گوید که دیگر از این وضعیت زندگی خسته شده
است و قصد دارد پس از آزادی دیگر دزدی نکند.
▪سابقه داری؟

بله ،پنج بار به خاطر سرقت زندان رفتم.
▪آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

دو ماه قبل از زندان آزاد شدم.

▪االن به چه جرمی دستگیر شدی؟

سرقت پراید.

▪شیوه و شگرد؟

با چند سوئیچ پراید که در اختیارم بود به سراغ خودروهای
پراید میرفتم و چند سوئیچ را روی آن ها امتحان می کردم
که یکی از آن ها در را باز می کرد و در ادامه سوار بر آن پا به
فرار می گذاشتم.
▪یعنی سوئیچ های پراید به هم می خورد؟

بله.

▪بعد از سرقت چه می کردی؟

پراید را به محل دیگری می بردم و پس از سرقت لوازم داخل
پراید ،خودرو را در کنار یک خیابان رها می کردم.
▪اعتیاد داری؟

بله ،شیشه و هروئین می کشم.
▪چند سال است؟

 12سال.

▪جای چاقو روی دستانت زیاد است؟

تحت تاثیر مواد مخدراقدام به خودزنی می کردم.

▪قصد داری تا کی این روند زندگی را ادامه دهی؟

ان شاءا ...وقتی آزاد شوم دیگر خالف نمی کنم .
▪چه تضمینی است؟

از این وضعیت خسته شدم.

پــدر عصبانی کــه از نافرمانیهای
دخترش به خشم رسیده بود او را به
قتل رساند.
مرد خشمگین دختر شیشه ای اش را
در شرق تهران با بالش به قتل رساند.
▪تماس مرموز

ظــهــر دوشــنــبــه  4شــهــریــور امــســال
خـــانـــوادهای در تــمــاس بــا اورژانـــس
بــرای نجات جــان دختر جــوان شان
درخواست کمک کردند و خیلی زود
تیمی از امدادگران به خیابان نبرد در
شرق تهران رفتند و با حضور در خانه با
دختر جوانی که روی تخت خوابیده بود
روبه رو شدند.
بررسی ها ی پزشکان نشان از مرگ
دختر جوان داشت و با توجه به مرموز
بــودن صحنه مرگ دختر  21ساله ،
مــامــوران کالنتری  121سلیمانیه
سرنوشت مــرمــوز دختر جــوان را به
بازپرس ویژه قتل مخابره کردند .
در این مرحله تیمی از ماموران اداره
 10پلیس آگــاهــی تــهــران،هــمــراه
بازپرس ویژه قتل و تیم تشخیص هویت
برای تحقیقات ویژه پا به خانه دختر
جوان گذاشتند.
▪کبودی رازگشا

در بررسی های ابتدایی احتمال می
رفت که دختر جوان خودکشی کرده
باشد امــا با توجه به کبودی صورت

زمینه رفتار های جنون آمیز

▪سفر به شمال

▪بازداشت پدر

کــارآگــاهــان در ایــن مرحله شــروع به
تحقیقات میدانی کردند و مشخص
شد دختر جوان و پدرش با هم اختالف
داشتند و بارها همسایه ها متوجه
صدای درگیری این پدر و دختر جوان
شدند.

بازپرس ویژه قتل با توجه به مشکوک
بودن به اعترافات پدر مقتول دستور
بازداشت او را صادر کرد و وی وقتی
بــرای تحقیقات بــار دیگر پیش روی
ماموران قرار گرفت دست به افشاگری
زد.
▪اعتراف پدر

مرد جوان به ماموران گفت :دخترم
مدتی بود که شیشه میکشید و هیچ
وقت حرفم را گوش نمی کرد و بارها با
هم درگیر بودیم تا این که متوجه شدم
با توجه به مخالفت من بــرای رفتن
به سفر همراه نامزدش به شهرهای
شمالی رفته است.
وی افزود :شب گذشته وقتی به خانه

قتل هولناک مرد جواهرفروش در تهران

یک دوست در اقدامی هولناک مرد طالفروشی را در
تهران کشت و روی جسدش را بعد از دفن کردن در
موتورخانه با بتن پوشاند.
اوایل اردیبهشت بود که خانواد های با مراجعه به
اداره پلیس تهران از ناپدید شدن پسر  44سالهشان
خبر دادند و تیمی از ماموران اداره 11پلیس آگاهی
تهران برای ردیابی مرد گمشده وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست پیبردند مرد جوان که
در کار خرید و فروش طال ،نقره و بدلیجات فعالیت
داشته است با مرد ی به نام امیر شریک بود.
▪امیر کجاست؟

ماموران برای تحقیقات و رسیدن به یک سرنخ به
دنبال امیر رفتند اما هیچ اثری از او نبود و در این
مرحله ماموران خانه امیر را در خیابان صفا ردزنی
کردند و وقتی به سراغ امیر رفتند مرد صاحبخانه
گفت که مستاجرش قبل از پایان تاریخ قرار دادش
خانه را تحویل داد و رفت.
با توجه به ناپدید شدن مرموز امیر ،ماموران تجسس
برای به دست آوردن سرنخ از مرد طالفروش ،روی
امیر متمرکز شدند و با اقدامات فنی و اطالعاتی پی
بردند که او زندگی جدیدی را در منطقه مالرد کرج
آغاز کرده است.
همین کافی بــود تا امیر درعملیات غافلگیرانه
ماموران دستگیر شود و در ابتدا برای ردگم کنی
ادعا کرد که در ماجرای ناپدید شدن سعید نقشی
نداشته است و هیچ اطالعی از سرنوشت او ندارد.
▪قتل مرد طالفروش

▪تحلیل کارشناس

فرضیه قتل پررنگ شد و تیم جنایی در
گام نخست ،تحقیق از خانواده دختر
جوان را در دستور کار خود قرار دادند.
پدر خانواده به ماموران گفت :دختر
 21سالهام لیسانس  ITداشت و چند
روز قبل همراه نامزدش به شهرهای
شمالی رفــت و شب گذشته از سفر
تفریحی به خانه بازگشتند و نامزدش
به خانه خودشان رفت و صبح وقتی به
اتاقش رفتم دیدم خوابیده است و چون
از سفر بازگشته بود فکر می کردم هنوز
خواب است.
وی افــزود :ظهر بود که دیــدم دخترم
هنوز بیدار نشده است  ،نگرانش شدم
و به اتاقش رفتم هر چه صدایش زدم
جوابی نشنیدم و حتی بــاالی سرش
رفتم و او را تکان دادم اما هیچ حرکتی
نداشت به همین دلیل با اورژانــس
تماس گرفتم و وقتی امــدادگــران به
خــانــه آمــدنــد مــرگ دخــتــرم را اعــام
کردند.

سکوت در برابر پرونده مرد گمشده از سوی امیر
ادامه داشت تا این که ماموران گوشی موبایل سعید
را در خانه امیر پیدا کردند و همین سرنخ در کنار
تناقض گویی های امیر کافی بود تا او پرده از راز یک
جنایت هولناک بردارد.
امیر در اعترافاتش گفت :من با سعید شریک بودم و
چندی قبل یک کیلو طال به من داد تا به دست یکی
از مشتریان مان برسانم اما وقتی طال را به مقصد
بردم مشتری ادعا کرد که این طالها بدلی است به

همین دلیل بار دیگر پیش سعید بازگشتم و گفتم
که این طالها بدل است و بر سر این موضوع بحث
کردیم  ،او نمی پذیرفت که بدلیجات را تحویل من
داده است و در آخر نیز گفت که تغییر بدلیجات کار
من بوده است.
وی افــزود :از همان روز بین ما اختالفات صورت
گرفت تا این که روز حادثه سعید به خانه ام آمد و باز بر
سر طالها و بدلیجات با هم بحث کردیم که درگیری
مان باال گرفت  ،سعید قصد خــارج شد ن از خانه
را داشت که در یک لحظه با یک میله فلزی ضربه
محکمی به سرش زدم که روی زمین افتاد.
قاتل خشمگین ادامه داد :وقتی دیدم سعید به قتل
رسیده است جسدش را به زیر زمین خانه بردم زمین
موتور خانه را دو متر کندم و جسد را دفن کردم .برای
این که کسی متوجه تغییر کف موتورخانه نشود روی
آن جا را بتن ریختم و کف موتور خانه مثل قبل شد و
هیچ تغییری نمایان نبود.
امیر گفت :بعد از این ماجرا خانه را پس دادم و به
مالرد رفتم و در این مدت عذاب وجــدان داشتم،
پشیمانم و قصد نداشتم سعید را به قتل برسانم.

9

بازگشت با هم درگیر شدیم و هرچه با
او صحبت کردم بی فایده بود و او یک
دختر سرکش شده بود.
پـدر عصبانـی ادامـه داد :سـاعت 8
صبـح وقتـی بـه سـراغ دختـرم رفتـم
و از او خواسـتم تـا مـواد را تـرک کنـد،
بـا هـم درگیـر شـدیم و در یـک لحظـه
کـه عصبانـی شـده بـودم بالـش را روی
صورتـش فشـار دادم و وقتـی بـه خودم
آمـدم متوجـه شـدم دخترم دیگـر نفس
نمیکشـد .بنا بر این گزارش ،بازپرس
ویژه قتـل دسـتور داد تا پـدر دخترکش
بـرای تحقیقـات بیشـتر در اختیـار
ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران
قـرار گیـرد.

دکتر رضا احمدی روان شناس و استاد دانشگاه
این حد از خشونت و سنگدلی که باعث می شود پدر دست به قتل فرزند
خود بزند رفتارهای جنونآمیزی است که به علل مختلفی بستگی دارد.
اینگونه اقدامات جنونآمیز معموال در افــرادی دیده میشود که از
مشکالت روحی و روانی رنج میبرند .جنایت به عنوان باالترین سطح
خشونت به یک باره رخ نمیدهد .به عبارت دیگر ،عامل اصلی این
حوادث افــرادی هستند که سالها با مشکالت و بیماریهای روانی
زندگی کرد هاند .به طور معمول در بررسی گذشته متهمان انــواع و
سطوح مختلفی از خشونت دیده میشود .یعنی یک پدر یکشبه قاتل
فرزندش نمیشود ،مردی که سالها با همسرش زندگی کرده است ،در
مدت کوتاهی کمر به قتل او نمیبندد .بیشتر این افراد قبل از اقدام به
این عمل ،بارها به اشکال مختلف خشونت داشتهاند .خشونت در کالم،
ت آمیز دیگر که در بستر خانوادهها شکل گرفته است از
رفتارهای خشون 
علل اصلی به شمار می رود ،اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی این
مشکالت نمایان میشود ،کار از کار گذشته و حادثه جبرانناپذیری رخ
داده است .بهبود و کاهش عوارض بیماریهای روانی امکانپذیر است.
تغییر و اصالح رفتار و گفتار خشونتآمیز با مراجعه به مراکز مشاوره و
روان پزشکان قابل درمان است اما واقعیت این است که درصد بسیار
ناچیزی از مردم به ویژه مردان حاضر به پذیرش این مشکالت هستند.
در واقع آن ها بیماری خود را قبول نمیکنند و خشونت خود را به عوامل
بیرونی ربط میدهند .به همین دلیل به نظر میرسد باید به دنبال یک
راهکار واسطی بود .در بسیاری از موارد همسر و فرزندان به دلیل روابط
احساسیعالقهمندبهادامهزندگیبااینافرادهستندامابهشرطدرمان
ف شدن مشکالت روانی که متاسفانه این مردان حاضر به درمان
و برطر 
نیستند .البته ممکن است مشکالت اقتصادی دلیل اصلی این خشونت
افسارگسیخته باشد که امروزه در بخشهای مختلف جامعه خود را به
اشکال مختلف نشان میدهد.

این مرد  6سال پیش زن و بچه هایش را در تهران کشت

اعداممکنید!پشیماننیستم!

عامل قتل عام غرب تهران که همسر و
دو فرزندش را کشته است از این که در
زندان بماند خسته شده است.
حمیدرضا  47ساله  23،مهر سال 92
همسر ش به نام زهرا ،پسر 15و دختر
 25ساله اش به نام های محمدرضا
و پریسا را در خانهاش در خیابان 16
متری امیری کشت .
خــانــواده زهــرا در شعبه  71دادگــاه
کیفری سابق استان تهران خواستار
قصاص دامادشان شدند اما تاکنون
برای اجرای حکم پا پیش نگذاشته اند.
در آن جلسه پدر و مادر زهرا در جایگاه
ویژه ایستادند و برای دامادشان حکم
قصاص خواستند.
حمید رضا در جلسه دادگاه و در حالی
کهدختربزرگشازتهمتهایاخالقی
او به مــادرش ابــراز ناراحتی می کرد،
گفت :زن و دو فرزندم را کشتم چون
الیق مرگ بودند .زنم حقش بود که
کشته شود .او زن کثیفی بود .دختر
و پسرم را هم کشتم چون از کارهای
مادرشان مطلع بودند و به من چیزی
نمی گفتند.
او در تشریح جزئیات جنایت تکان
دهنده گفت :در یک شرکت صنعتی
کارگر بودم و شب ها سر کار می رفتم.
مدتی بود که به رفتارهای زنم مشکوک
شده بودم .تا این که صبح بیست و سوم
مهر ماه یک زن مقابل خانه مان آمد و
رازی را برایم برمال کرد .او گفت زنم
با شوهرش در ارتباط بوده است.من
که عصبانی شده بودم با چوب دستی
به سر زنم کوبیدم و او را کشتم! سپس
جنازه اش را به اتاق خواب کشاندم و

رویش پتو کشیدم .ظهر وقتی پسرم از
مدرسه به خانه آمد فکر کرد که مادرش
خوابیده است .او به اتاق خواب رفت
تا زهــرا را بیدار کند که همان موقع
با چــوب چند ضربه هم به سر پسرم
کوبیدم.
وی ادامــه داد :در آن لحظه تصمیم
گرفته بــودم هر طــور شــده دخترم را
هم بکشم .به همین دلیل با موبایل او
تماس گرفتم و از او خواستم تا فوری از
دانشگاه به خانه بیاید .خودم به پشت
بام رفتم و منتظر پریسا ماندم .به او
گفتم قبل از این که وارد خانه شود به
پشت بام بیاید و به من کمک کند .وقتی
دخترم به پشت بام آمد با یک طناب او را
هم خفه کردم و جنازه اش را به داخل
خانه بردم!
▪حکم قصاص

در پـــایـــان جــلــســه هــیــئــت قــضــایــی
حمیدرضا را به دلیل قتل زهرا به یک
بار قصاص و به خاطر قتل دو فرزندش
بــه  10ســال زنـــدان و پــرداخــت دیه
محکوم کرد که خیلی زود قطعی شد.
▪نامه ای از زندان

به دلیل این که اولیای دم پیگیر پرونده
نشدند بــا گذشت شــش ســال از این

جنایت حکم اجــرا نشد و حمیدرضا
بالتکلیف در زندان ماند.
وی طی نامه ای از قضات دادگاه کمک
خواست و تقاضا کرد تا طبق ماده429
تکلیفش روشن شود.
وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری
یک استان تهران به ریاست قاضی زالی
و با حضور یک قاضی مستشار پای میز
محاکمه ایستاد.
وی گفـت :مـن هنـوز هـم مـی گویـم
از قتـل اعضـای خانـواده ام پشـیمان
نیسـتم و برای اعدام آمـاده ام ،اما چون
برای اجرای حکـم قصـاص ،اولیای دم
باید تفاضل دیـه را بپردازند دیگر پیگیر
پرونـده نشـدند و باعـث شـدند در ایـن
سـال ها بالتکلیف در زندان بمانم .من
از ایـن وضعیـت خسـته شـده ام.
وی ادامـه داد :حـاال از دادگاه تقاضـا
دارم تکلیـف مـرا روشـن کننـد ،یـا
از اولیـای دم بخواهنـد بـا پرداخـت
تفاضـل دیـه زودتر مـرا اعـدام کننـد یا
ایـن کـه از قصـاص گذشـت کننـد تـا
زودتـر آزاد شـوم.
در پایان جلسـه قضات وارد شور شدند
تـا دربـاره ایـن درخواسـت اظهارنظـر
کننـد.

