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عذاب وجدان قاتل فراری را تسلیم کرد

سرخط

امید آرمین
زن قاب کوچک عکس را روی طاقچه
گذاشت ،با انگشت های لرزانش گرد و
غبار روی قاب را پاک کرد .گرد و غباری
که از چهار سال پیش صفحه زندگی اش
را پوشانده بود و زن از سالها پیش در زیر
آن محو شده بود.
آن روز دختر کوچکش چه زیبا شده بود،
لباس کوچک عــروس در تن نــازک او
چقدر برازنده بود .مادر آن شب چقدر
قربان صدقه اش رفته بود و به گیسوان
سیاهش یک جفت گل نیلوفر زده بود.
از شادی دخترک در جشن تولد ،همه
شاد بودند.
چند تکه ابر در آسمان پیدا شده بود .چند
روزی بود که زن پشت میله های زندان
به سرنوشت دخترش فکر میکرد سه
سال بیشتر نداشت ،نمیدانست چرا گم
شده ،شنیده بود دخترک تنها برای چند
دقیقه از خانه بیرون رفته بود...
ای کاش پشت میله های زندان نبودمو میتوانستم خودم نیز دنبال دخترم
بگردم...
زن هر روز این را با خودش تکرار میکرد.
وقتی دخترک پیدا شد ،مادر یک شبه پیر
شد ،از وقتی که دخترک موقع مالقات
مـــادرش در زنـــدان بــه او گفت« ،دزد
عروسک ها» چگونه او را آزار داده است،
مادر هر لحظه می مرد و...
مرد اما غم دخترک را به گونهای دیگر
می دید .پدر آن قدر خشن شده بود که
زن را رها کرد .او زن را به دلیل زندانی
شدن به خاطر اعتیاد مقصر می دانست
و  ...زن در کوچه های تنهای زندگی ،با
دلی تاول زده ،هر شب برای عروسک
دخترش الالیــی می خــوانــد ،از روزی
که زن ،دخترش را ندیده بود سال ها
میگذشت و زن فکر می کــرد- :دزد
عروسک ها ،تنها دخترش را نبرده بود،
جوانی ،زندگی و همه چیز را برده بود و
مادر با تمام تنهایی و خستگی ،دلواپس
آینده تنها دخترش بود .دختری که گل
نیلوفر بر گیسوانش داشت.

پسر جــوان در تعقیب دزدان گوشی
تلفن همراهش ناخواسته دســت به
قتل زد و فراری شد .این مرد که عذاب
وجدان پیدا کرده بود با پای خود نزد
پلیس رفت و تسلیم شد.
صحنه ای عجیب
شامگاه چهارشنبه  30مرداد امسال
مرگ دلخراش جوان موتور سواری به
ماموران کالنتری خزانه گزارش شد و
تیمی از تجسس برای تحقیقات پلیسی
پای در صحنه مرگبار گذاشتند.
تیم پلیسی با حضور در محل حادثه پی
بردند که جوان موتور سوار برخالف
جهت اتوبان زیر چرخ های خودروی
پرشیا افتاده و در دم جان باخته است.
ادعاهای راننده خودروی پرشیا
راننده خودروی پرشیا که از ترس شوکه
شــده بــود در همان محل تصادف به
ماموران گفت :در مسیر خانه در حال
حرکت بودم که دیدم یک موتور خالف
جهت اتوبان در حال رانندگی است و
چراغهای یک خودرو پشت سر او نشان
از یک تعقیب و گریز داشت.
وی افــزود :جــوان موتور ســوار فاصله
کمی با خودروی من داشت که ناگهان
راننده پراید با سرعت باال از پشت به
موتور سوار کوبید و دیگر هیچ اتفاقی
را نمی توانستیم کنترل کنیم و جوان
موتور سوار به شدت به زمین خورد و
زیر خودروی من رفت.
راننده خودروی پرشیا ادامه داد :در
کنار خیابان توقف کــردم و با دلهره
از خودرو پیاده شدم .راننده پراید با
دیدن صحنه مرگبار در حالی که توقف
کرده بود به سرعت پا به فرار گذاشت
و از محل دور شد و هر چه پسر موتور
سوار را صدا زدم جوابی نشنیدم.
وی افزود :تنها کاری که می توانستم
انجام دهم تماس گرفتن با اورژانــس و
پلیس بود و من در ماجرای مرگ این
پسر موتور سوار بی گناه هستم.
تحقیقات پلیسی
به این ترتیب تیمی از ماموران اداره 10

خواستگار باید دیه پرداخت کند

آتش افروزی مرگباربهخاطر دعوای زنانه
خواستگار شرور در اقدامی هولناک پدربزرگ
دختر موردعالقه اش را زنده زنده در آتش کشت.
این قاتل آتش افروز قصاص نمی شود اما پولی
برای پرداخت دیه هم ندارد.
▪انتقام جویی

آرش  25ساله کــه چندین سابقه ش ــرارت و
درگیری در پرونده اش دارد دوم اردیبهشت
 93به دنبال آتش سوزی عمدی درمحله قلعه
مرغی تهران باعث سوختن پدربزرگ دختر مورد
عالقه اش و مرگ وی و همچنین سوختگی های
سطحی دو پسر قربانی شد.
▪در دادگاه

خواستگار شرور در شعبه دهم
دادگــاه کیفری یک استان
تــهــران در حــالــی پــای میز
محاکمه ایستاد که فرزندان
قــربــانــی بـــرای وی حکم
قصاص خواستند .در این
جلسه پسربزرگ مقتول گفت:
آرش خواستگار خواهرزادهام به
نام نیلوفر بود .من در خانه پدری ام خواب
بودم که سر و صدا شنیدم .وقتی مقابل در خانه
رفتم آرش را که پسر همسایه مان بود در حالی
که قمه در دست داشت دیدم.همان موقع پدر
و برادرم به سمت آرش رفتند و او قمه اش را به
زمین انداخت و یک بطری بنزین را آتش زد و به
سمت ما پرتاب کرد .من از ناحیه دست و برادرم
از ناحیه کمر دچار سوختگی شدیم اما شدت
سوختگی پدرمان زیــاد بــود .او به بیمارستان
منتقل شد اما چند روز بعد جان سپرد .ما هنوز
نمی دانیم آرش با چه انگیزه ای مقابل در خانه
پدرمان آمد و قصد آتش زدن آن جا را داشت.
سپس پسر جــوان به دفــاع از خــود پرداخت و
گفت :باور کنید قصد کشتن پدربزرگ نیلوفر را
نداشتم.من فقط برای این که آن ها را بترسانم
با گالن بنزین مقابل خانه شان رفتم ولی بنزین
یکباره آتش گرفت و پدربزرگ نیلوفر دچار
سوختگی شدید شد.
▪تبرئه از قتل عمدی

در پایان جلسه قضات آرش را از قتل عمدی تبرئه
و وی را به جرم قتل شبه عمد به پرداخت دیه و
زندان محکوم کردند .به این ترتیب آرش با قرار
وثیقه آزاد شد تا بتواند دیه را بپردازد ولی به دلیل
شرکت در یک نزاع دسته جمعی در سال  93بار
دیگر دستگیر شد و به زندان افتاد.

▪تحلیل کارشناس

لباخته
قتلیک دزد درخشمما 

دختری با گل نیلوفر
بر گیسوان

▪پولی ندارم

وی درخواست اعسار را مطرح کرد و از قضات
دادگاه کمک خواست .مرد آتش افروز دیروز در
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به
ریاست قاضی قربان زاده و با حضور یک مستشار
پای میز محاکمه ایستاد .آرش در تشریح جزییات
ماجرا گفت :من به نیلوفر عالقه مند بودم و به
خواستگاری اش هم رفته بودم تا این که مادر او
با من تماس گرفت و گفت مادرم به او حرف های
نامربوط زده است .همان موقع از مــادرم گله
کردم اما او گفت حرفی به مادر نیلوفر نزده
است .می خواستم مقابل در خانه
شــان بــروم و ماجرا را پیگیری
کنم که از مقابل در خانه سر
و صدایی شنیدم .چون چند
ساعت قبل به خاطر نیلوفر با
چند پسر جوان درگیر شده
بودمگمانکردمپسرانجوان
بــرای انتقام جویی مقابل در
خانه مان آمده اند .شمشیر تزیینی
را که روی دیــوار اتــاق داشتم برداشتم و
مقابل در خانه رفتم اما ناباورانه با پدربزرگ و
دایی های نیلوفر روبه رو شدم .من شمشیر را
زمین انداختم اما آن ها شروع به ناسزا گویی
کردند ،می گفتند مادرم پشت سر نیلوفر حرف
های نامربوط زده است .آن ها به سمت من حمله
کردند و من برای دفاع از خودم بطری بنزینی را
که در حیاط داشتیم آتش زدم و به سمت شان
پرتاب کردم اما باور کنید هرگز فکر نمی کردم
این ماجرا باعث مرگ پدربزرگ نیلوفر شود.
وی ادامه داد:می دانم در زندگی ام اشتباهات
زیادی مرتکب شده ام.تا زمانی که در زندان باشم
نمی توانم دیه را بپردازم .هیچ دارایی ندارم .به
همین دلیل از قضات تقاضا دارم تا با تقسیط دیه
موافقت کنند .چنان چه آزاد شوم کار می کنم و
دیه را قسطی می پردازم .وی در حالی که سرش
را پایین انداخته بود  ،گفت :تنها برادرم دو ماه
مانده به ازدواجش در تصادف رانندگی کشته
شد .خواهرم به بیماری سرطان مبتال شده و
همه امید پدر و مادرم به من است تا آزاد شوم.
از دادگاه تقاضا دارم به خاطر پدر و مادر پیرم با
تقسیط دیه موافقت کنند تا از زندان آزاد شوم و
کار کنم و دیه را بپردازم .در پایان جلسه هیئت
قضایی وارد شور شدند تا درباره درخواست این
متهم اظهارنظر کنند.

پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس
پــرونــده بـــرای تحقیقات ویـــژه وارد
عمل شدند و در گام نخست ماموران
دوربینهای مداربسته محل حادثه را
مورد بررسی قرار دادند.
در این مرحله مشخص شد که اظهارات
رانــنــده خـــودروی پــژو پرشیا صحت
داشته و وی در زیر گرفتن جوان موتور
سوار نقشی نداشته است.
تیم تشخیص هویت در بازرسی بدنی
از جسد پسر جوان سه قمه و دو گوشی
تلفن همراه به دست آوردند که در همان
لحظه یکی از گوشی های تلفن همراه به
صدا درآمد و با توجه به این که پدر این
جــوان پشت خط بود خانواده راننده
موتور شناسایی شدند.
ماموران در ادامــه تحقیقات پلیسی
اطالع یافتند که یک جوان دیگر پشت
فرمان موتور بوده و پس از زمین خوردن
موتور پا به فرار گذاشته است.
تجسس های میدانی در صحنه جرم
ادامــه داشــت و شــاهــدان یک شماره
پالک از خودروی پراید را که از صحنه
تــصــادف فـــرار کـــرده بــود در اختیار
ماموران قرار دادند.
وقتی شماره پالک خودروی پراید در
سامانه پلیس ثبت شد مشخص شد
که پالک متعلق به یک خــودروی پژو
بوده است.
تسلیم شدن قاتل
تحقیقات پلیس برای دستگیری راننده
پراید ادامه داشت تا این که پسر جوانی
با حضور در اداره پلیس خود را به عنوان
راننده پراید که در اتوبان آزادگــان با
یک جوان موتورسوار تصادف مرگبار
داشته است ،معرفی کرد.
احسان به ماموران گفت :روز حادثه
در کنار خیابان توقف کــرده بودم
و در حــال نوشتن پیامک بــودم که
ناگهان دو جوان موتور سوار به من
نزدیک شدند ودر یک چشم برهم
زدن اقــدام به سرقت گوشی تلفن
همراهم کردند.

وی افزود :داخل گوشی تلفن همراهم
تصاویر و فیلمهای خصوصی زیادی
داشتم به همین دلیل به سرعت پشت
فرمان خــودرویــم نشستم و آن ها را
تعقیب کردم.
پسر جوان ادامه داد :دو پسر جوان با
حرکات مارپیچ و با سرعت زیاد سعی
می کردند فرار کنند و من نیز سایه به
سایه آن ها را تعقیب می کردم تا این
که در اتوبان آزادگان به دلیل شلوغی
اتوبان ناگهان سرعتشان را کم کردند
و من هرچه پایم را روی ترمز فشار دادم
خودرو متوقف نشد و از پشت به موتور
دزدان زدم که موتور با خودروی پرشیا
برخورد کرد و آن ها روی زمین افتادند.
احسان گفت :بعد از این حادثه راننده
موتور پا به فرار گذاشت و من که در کنار
اتوبان توقف کرده بودم خواستم به پسر
جــوان کمک کنم که دیــدم سرنشین
عقب موتور به شدت زخمی شده و از
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ترس سوار بر خودرو شدم و پا به فرار
گذاشتم.
پسر جــوان ادامــه داد :در ایــن مدت
عذاب وجدان داشتم و باور کنید قصد
نداشتم باعث مرگ آن ها شوم و فقط
میخواستم گوشی تلفن همراهم را
پس بگیرم.
وی افــــزود :بــعــد از چــنــد روز وقتی
فهمیدم پسر جوان فوت کرده است
دیگر آرامــش نداشتم و هر روز عذاب
وجدان داشتم و فکر می کردم راننده
پژو پرشیا که در این حادثه بی گناه
بود دستگیر شده است به همین دلیل
تصمیم گرفتم خودم را تسلیم پلیس
کنم.
بنا بر این گــزارش ،احسان به دستور
بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره
 10پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و
تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه
دارد.

علی رامبد -حقوقدان
در پــرونــده هایی کــه سرقت رخ مــی دهــد و
مــا لبــاخــتــه در تعقیب فــرد ســـارق مرتکب
درگیری و نزاع یا حتی قتل می شود باید به
چند شاخصه مهم اشاره کرد .نخست این که
چرا فرد مالباخته در این شرایط باید مجازات
و مجرم شناخته شود؟ نکته مهم دیگر این که برخی این نوع موارد را
عادالنه نمی دانند و به همین دلیل است که خودسرانه و بدون اطالع
از عواقبی که در انتظارشان است سارق را تعقیب می کنند و در اولین
فرصت فراهم شده با او درگیر می شوند که ممکن است منتهی به قتل
و جنایت های هولناک شود .خوشبختانه در قانون در مباحث جزایی
برای هر عملی که رخ می دهد و جرم تلقی می شود مجازات های
جداگانه ای در نظر گرفته شده طبیعتا برای فردی که مرتکب سرقت
شده است نیز در قانون مجازات مشخصی وجود دارد و قانون گذار
برای او حد تعیین می کند و چنان چه مجازات خاص تلقی شود قانون
گذار نیز عمل وی را در شرایط حد تلقی نمی کند و شرایط تعزیری
مانند حبس و زندان برای مجرم در نظر می گیرد .بنابراین هر فردی
که مرتکب سرقت میشود قانون گذار بر اساس نوع سرقتی که انجام
داده مجازات وی را تعیین کرده است و او را محکوم می کند اما در برخی
موارد دیده می شود مال باخته به صورت شخصی و فردی با سارق
درگیر می شود که برخوردهای فیزیکی بین آن ها سبب فوت یا به قتل
رسیدنسارقمیشودکهدرچنینشرایطیقتلعمدبهشمارمیرودو
مجازات سنگین تری در انتظار فرد مال باخته است .در حالی که تعقیب
و گریز و دستگیری سارقان به عهده مراجع قضایی و نیروی انتظامی
است و هیچ فردی نباید تصمیم گیری فردی داشته باشد و خود شخصا
به جست وجوی سارق بپردازد .به هر حال در چنین شرایطی دفاع از
خود و عصبانیت پذیرفته نیست و قانون از این مال باختگان که انتقام
شخصی می گیرند حمایت نمی کند .نقص عضو  ،وارد کردن جراحات
و قتل عمد اعمال مجرمانه ای به شمار میرود که هر کدام مجازات
های تعیین شده ای دارد و افراد نمیتوانند به راحتی ثابت کنند که در
دفاع از حق خود مرتکب قتل شده اند و معاف از مجازات شوند .زیرا در
این قبیل حوادث دو جرم مجزا رخ داده است .شاید از نگاه مردم چنین
احکامی ناعادالنه تلقی شود در حالیکه مقتضیات جامعه برای حفظ
امنیت و نظم این شرایط را میطلبد  .چون فردی که دچار هر عمل
مجرمانه ای شده است از سوی قانون گذار به اشد مجازات می رسد و
مال باخته نمی تواند ادعا کند که فرد مقابل باید به مجازات بیشتری
محکوم شود به هر حال تحت هر شرایط رخ داده دستگیری سارقان
در حیطه کاری و شغلی مقامات قضایی است و مال باخته نمی تواند
تصمیم شخصی بگیرد .البته باید گفت اثبات دفاع مشروط در چنین
پرونده هایی برای تبرئه از قتل عمد کار دشواری است و در موارد خاص
و استثنا صورت می گیرد و اغلب شهروندان به دلیل آگاهی نداشتن از
قوانینتصورمیکنندمیتوانندسارقراهدفضربوشتمقراردهندو
یا در نهایت به قتل برسانند گاهی اوقات دیده می شود جای مال باخته
و مجرم تغییر می کند و در برخی حوادث مجرمان و متهمان از مال
باخته بیشترین شکایت را دارند.

این متهم پسرش را قاتل معرفی کرد

دفاع عجیب یک مرد در قتل همسرش

مردی در دسیسه ای مخوف همسرش را کشت و
دست به صحنه سازی گمراه کننده زد .این مرد
با باز گذاشتن شیر گاز آشپزخانه قصد گمراه
کــردن پلیس را داشــت اما لو رفــت .صبح ششم
شهریور سال  ۹۷به دنبال تماس زن جوانی پلیس
تهران از حادثه ای شوم مطلع شد .این زن که با
پلیس تماس گرفته بود به ماموران گفت:دقایقی
قبل مرد همسایه با فریاد از ما کمک خواست.
او میگفت همسرش به دلیل استنشاق گاز جان
سپرده است .چون پرستار هستم خودم را به خانه
آن ها رساندم و با جسد زن  42ساله به نام سهیال
روبه رو شدم .مأموران پلیس به این خانه در تهران
پارس رفتند و پیگیر ماجرا شدند .شوهرسهیال
به مأموران گفت :صبح برای هواخوری به پارک
پروین رفته بودم اما وقتی به خانه برگشتم متوجه
شدم شیر گاز آشپزخانه باز است و همسرم خفه
شده است .من بالفاصله به همسایه مان که پرستار
است خبر دادم اما او گفت کار از کار گذشته است.
به نظرم همسرم خودکشی کرده است .جسد با

دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد اما
وقتی کارشناسان اعالم کردند وی به دلیل انسداد
مجاری بیرونی تنفسی جان سپرده و احتماال خفه
شده است ،پرونده رنگ وبویی جنایی پیدا کرد و
همسر  ۵۴ساله این زن به نام رضا تحت بازجویی
قرار گرفت .این مرد که سعی داشت پلیس را گمراه
کندبهناچارلببهاعترافگشودوبهقتلهمسرش
اعتراف کــرد.وی گفت :مد تها بود با همسرم
اختالف داشــتــم.او همیشه به من بی احترامی
میکرد .رفتارهایش تا جایی پیش رفته بود که پسر
بزرگم هم برایم احترامی قائل نبود و به حرف هایم
گوش نمیداد .همسرم حتی با من صحبت نمی
کرد و پسرم از من خواسته بود تا خانه را ترک کنم.
من از این وضعیت خسته شده بودم .حتی مدتی
پیش همسرم مرا کتک زد که سرم به میز تلویزیون
برخورد کرد و زخمی شد  .متهم در تشریح جزئیات
جنایت توضیح داد :پول هایم دست همسرم بود.
آخرین بار از او پول خواستم اما او شروع به داد و
فریاد کرد به همین دلیل با هم درگیر شدیم .پسرم

به محل کارش رفته بود که برای هواخوری به پارک
پروین رفتم اما آن جا بود که تصمیم به قتل همسرم
گرفتم .وقتی به خانه برگشتم سهیال خواب بود.
شیر گاز خانه را باز گذاشتم و به پارک برگشتم.
چند ساعت بعد وقتی به خانه رفتم همسرم بیهوش
شده بود .من با دستمال آشپزخانه او را خفه کردم.
سپس به همسایه ها اطالع دادم تا همه فکر کنند
همسرم دست به خودکشی زده است .به دنبال
بازسازی صحنه جرم وی در شعبه چهارم دادگاه
کیفری یک استان تهران از خود دفــاع کــرد .در
جلسه رسیدگی به این پرونده که دیــروز برگزار
شد پدر و مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح
کردند و گفتند به هیچ قیمتی از خون دخترشان
گذشتنمیکنند.دوپسرقربانینیزبرایپدرشان
قصاص خواستند .وقتی متهم روبه روی قضات
ایستاد ادعــای عجیبی را مطرح کرد .وی گفت:
من همسرم را نکشتم و تحت فشار به قتل اعتراف
کردم .پسرم قاتل مادرش است .متهم ادامه داد:
پسرم می خواست تا خانه ام را به نام او سند بزنم.

او همچنین چندبار خواسته بود تا امالکی را که در
تبریز دارم بفروشم و به او بدهم اما چون موافقت
نکردم کینه مرا به دل گرفت .او مادرش را کشت تا
از این طریق از من انتقام بگیرد .پسرم خواسته تا به
زندان بیفتم و در این مدت اموالم را تصاحب کند.
باور کنید من قاتل نیستم.

