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سرنوشت ۲شرورخطخطیپایتخت

 ...سرخط

داماد  17روزه
امید آرمین
بتول مــدام میگفت :پدر نمی خــوام توی
خونه پسردایی شما برم .پدر هم مثل همیشه
جواب می داد :پسر خوبی نیست ،که هست،
کار هم نداره که داره ،می تونه زندگی تو رو
سروسامان بده.
سه سال بود که بتول نامزد پسردایی پدرش
شده بود .خانواده اش او را در حالی که 15
ســال بیشتر نداشت وادار به ایــن ازدواج
کرده بودند.
جــواد  17ساله بــود کــه بــا هــزار آرزو و به
خواسته خانواده اش به خواستگاری بتول
رفته بود اما نمی دانست بتول هیچ عالقه
ای به او ندارد.
سه سال نامزدی برای این که عالقه ای در
بین این زوج به وجود بیاید ،کافی به نظر می
رسید اما در این مدت بتول مدام به دنبال
بهانه ای بود تا با جواد ازدواج نکند ،ولی
ترس از پدر و شرم از شکستن پیمان او را از
صحبت با جواد باز می داشت.
پدر بتول آخرین بار وقتی بهانه های دخترش
را دید به او گفت :چون پدر جواد ،دایی ام مرا
از کودکی بزرگ کرده و در تمام سختی ها و
مشکالت همراه من بوده است نمیتوانم به
او جواب رد بدهم و تو هم دخترم هستی و
باید اطاعت کنی و زن جواد شوی.
بتول با شنیدن این حرف گریه سرداد و از
پدر دور شد.
چند روزی بود که بتول به پارک می رفت و
روی نیمکت می نشست ،به نقطه ای خیره
می شد و آرام آرام اشک می ریخت.
آن روز جوانی به خود جرئت داد و به بتول
نزدیک شد و از او دلجویی کرد.
همین برخورد ساده باعث شد بتول فریب
بخورد و به آن جوان عالقه مند شود اما پاسخ
جواد را چه می داد؟
با فشارهای خانواده جواد ،عروسی پس از
سه سال نامزدی سرگرفت .جواد همسرش
بتول را به خانه خود در تهران برد تا زندگی
زناشویی خــود را آغــاز کنند .او در اواخــر
نامزدی احساس کرده بود بتول در ازدواج
با او مردد است اما سعی می کرد این واقعیت
را باور نکند.
هنوز  17روز از زندگی زناشویی آن ها گذشته
بود ،جواد تازه از سرکار به خانه آمده بود که
بتول به او گفت :شام خوردیم مرا بیرون ببر!
جــواد با تعجب او را نگاه کرد و با خوشحالی
گفت :هرچه شما بفرمایید ،کجا بریم؟ بتول
گفت :یکی از پارک های نزدیک خانه.
یک ساعت بعد آن دو در کنار بزرگراهی در
غرب تهران قدم می زدند تا به پارک برسند.
در همین هنگام جوانی در تاریکی شب به آن
ها نزدیک شد و بدون این که یک کلمه حرف
بزند با چاقو جواد را از پای در آورد.
بتول شوهرغرق خون خود را در کنار بزرگراه
رها کرد و به خانه آمد و از نبودن شوهرش
پیش همه اظهار بی اطالعی کرد تا این که
جسد جواد پیدا و راز مرگ داماد  17روزه
فاش شد.
قاتل همان جوانی بود که در پارک قزوین با
بتول گفت وگو کرده بود.
به راستی عامل این جنایت کیست؟
از نظر قانون بتول و آن جوان عامل جنایت
هستند اما از نظر جامعه چطور؟
آیا نباید به اصرارهای بتول در تمایل نداشتن
به ازدواج با جواد توجهی می شد؟
وظیفه پدر و مادر در این گونه موارد چیست؟

 408شرور خط خطی پایتخت در عملیات شبانه پلیس به
دام افتادند.
هرکدام از این اشرار داستان ها و سرنوشت های متفاوتی
دارند که نشان می دهد آن ها چگونه پای در این زندگی آلوده
▪شرور چاقو به دست

چندی قبل ماموران پلیس امنیت
اخالقی تهران از درگیری چند
جوان در خیابان نبرد مطلع شدند
که در بررسی ها مشخص شد پسر
جوانی هدف ضربات چاقوی یکی
از شرورهای خطرناک تهران قرار
گرفته است.
بــه دنــبــال انتقال پسر جـــوان به
بــیــمــارســتــان تــحــقــیــقــات ب ــرای
دستگیری عامل ایــن درگیری
خونین آغاز شد تا این که نتیجه این
کاوشگر یها ردیابی پسر جوانی
بــود که مدتی قبل از زنــدان آزاد
شده بود .در پی ردیابی مخفیگاه
ایـــن جـــوان شـــرور مـــامـــوران در
عملیاتی غافلگیرانه پسر جوان را
دستگیر کردند.
▪گفت و گو با شرور سابقهدار

این جوان که دوست ندارد نامش
گفته شــود با چــهــر های آرام و در
حالی که روی بدنش جــای چاقو
و خالکوبی های زیــادی دیده می
شود با لحنی آرام می گوید که چاقو
بــرای بریدن گوشت است و باید
حرفه ای باشید و بدانید که چطور
از آن استفاده کنید.
▪به چه جرمی دستگیر شدی؟

درگیری ،خوردن مشروب ،قدرت
نمایی و نزاع دسته جمعی.
▪فروشنده اسلحه

مدتی قبل ماموران پلیس امنیت
تهران از تــردد مــردی مسلح در
شرق تهران مطلع شدند که در
تحقیقات مشخص شد این جوان
در زمینه خرید و فــروش تفنگ
فعالیت دارد.
ماموران در این مرحله با اقدامات
فنی پی بردند که مخفیگاه این
مرد مسلح خارج از تهران است
کــه خیلی زود مخفیگاه وی
ردزنی شد و ماموران در عملیاتی
غافلگیرانه موفق به دستگیری
متهم شدند.
ماموران در بازرسی از مخفیگاه
ایــــن مــــرد مــســلــح یـــک تفنگ

گذاشته اند.
تیمهای پلیس امنیت تهران در یک کار اطالعاتی پاتوق
شرورهای خطرناک را شناسایی کردند و پس از بررسی
های فنی در عملیاتی  48ساعته در سطح تهران موفق به

دستگیری  408شرور شدند.
در این طرح از مخفیگاه متهمان هشت تفنگ و  54چاقو و
قمه به دست آمد که متهمان برای تحقیقات بیشتر و سیر
مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.
▪آزاد شوی دوبــاره دست به چاقو
می شوی؟

▪سابقه داری؟

چهار بار به دلیل درگیری زندان
رفتم.

مـــردم بــگــذارنــد کـــاری بــه کسی
ندارم.

▪آخرین بار کی زندان بودی؟

دو ماه پیش از زندان آزاد شدم.

▪چطور؟

مست می کنند و به محله مان می
آیند باید از خودم دفاع کنم.

▪بعد از آزادی دوباره درگیری؟

بله ،در منطقه دوالب با چند جوان
موتورسوار چشم تو چشم شدیم
و همین باعث شد تا درگیری مان
شروع شود.

▪روز درگیری تنها بودی؟

نه ،یکی از دوستانم همراهم بود که
در زمان درگیری از محل دور شد.

▪شنیدم با چاقو زدی؟

هــم زدم هــم خـــوردم ،چاقوست
دیگر ،برای گوشت ساخته شده
است.
▪نمی ترسیدی باعث مرگ کسی
شوی؟

یکسری با چاقو میزنند و آدم می
کشند اما من حرفه ای هستم و فقط
روی بدن خط میاندازم.
▪یعنی اصــا احتمال نمی دهی
باعث مرگ کسی شوی؟

چاقو برای بریدن گوشت است من
آن قدر حرفهای هستم که کسی
را نکشم.
▪به کجای بدن شاکی پرونده ات
چاقو زدی؟

فکر کنم هشت جای بدنش را هدف
قــرار دادم .سر ،صــورت ،دست و
کمر که بعد شنیدم  180بخیه روی
بدنش زدند.

کالشینکف مسلح با  60گلوله
و یک تفنگ کلت کمری و یک
ساطور که برای ذبح شتر است
کشف کردند .مرد مسلح که دو
سابقه شرارت و مواد مخدر دارد
ادعا می کند که بیگناه است.
▪چرا اسلحه در خانه نگهداری
می کنی؟

من تــازه از شهرستان به تهران
آمده بودم که پلیس در خانه را زد،
وارد خانه شد و دستگیر شدم.
▪عــلــت نــگــهــداری اسلحه
در خانه ات چیست؟

من زن و بچه دارم و از شهرستان
به تهران آمــدم و یک مغازه راه
انداختم و کاسبی می کنم.
▪ســوال مــن جوابش
این نبود؟

مرد جوان در پاسخ به
این ســوال سکوت
کـــرد و خــواســت
دیــگــر صحبت
نــکــنــد .بــنــا بر
ایـــن گــــزارش،
متهمان بــرای
ســـیـــر مـــراحـــل
قانونی در اختیار
مــقــام قــضــایــی قــرار
گرفته اند.

▪آن ها چند نفر بودند؟

فکر کنم هشت نفر بودند.
▪تــا کــی مــی خــواهــی بــه ایــن رونــد
زندگی ادامه دهی؟

سرم به سنگ خــورده اســت ،اگر
پلیس اجــازه دهــد زندگیمان را
می کنیم.

▪پلیس که هربار پس از دستگیری
مسیر درست را به شما معرفی می
کند؟

امضایی هستم و باید هر چند وقت
یک بار خودم را معرفی کنم و امضا
بدهم ،گفتم سرم به سنگ خورده
و دیگر ادامه نمی دهم.
▪سن؟

 23سال دارم.
▪شغل؟

قصاب.

▪نمی ترسیدی بالیی سر خودت
بیاید؟

▪ازدواج کردی؟

نه ،مجردم و سیکل دارم.

▪دلیل این شرارت ها چیست؟

دنبال امتیاز و مشهور شدن هستم
و می خواهم بگویند پررو و زرنگ
هستم.

▪آیا در این شرارت ها پولی هم به
دست می آید؟

نه ،هیچی جز بدبختی و پشیمانی
ندارد.
▪پس چرا ادامه می دهی؟

توبه کردم و سرم به سنگ خورده
است.
▪جای چاقو روی گردنت چیست؟

هم چاقو خــوردم و هم دســت به
خودزنی زدم.

دو مرد شیطان صفت در دسیسه ای دردناک پسر
نوجوانی را به خانه متروکه کشاندند و او را هدف
نیت شوم خود قرار دادند.
پسرنوجوان وقتی شنید در این خانه ترقه می
فروشند پای در خلوتگاه سیاه گذاشت.
دو ابلیس دیــروز درحالی پــای میز محاکمه
ایستادند کــه یکی از آن ها مــدت هــا فــراری
بود و چندی پیش به خاطر جنایت در اردبیل
بازداشت شد.
▪چهارشنبه سوری سیاه

شب چهارشنبه سوری سال  ۹۶پسر  ۱۴ساله
ای به نام آرین همراه پدرش به پلیس آگاهی رفت
و از دو مرد جوان که وی را در خانه شان آزار داده
بودند شکایت کرد .
پسر نــوجــوان درحــالــی که وحشت زده بــود به
ماموران گفت  :من به تنهایی به میدان گمرک
رفته بودم تا برای چهارشنبه سوری ترقه بخرم.
آن جا مرد جوانی که سعید نام داشت سر صحبت
را باز کرد و گفت فروشنده ترقه است و می تواند
تعداد زیادی ترقه با قیمت مناسب به من بفروشد .
وی در حالی که بغض داشــت ادامــه داد :من
فهرست وسایلی را که می خواستم به او دادم.
قرار بود برایم ترقه ها را بیاورد اما یک باره نظرش
عوض شد و گفت بهتر است همراهش به خانه
شان که همان حوالی بود بروم و ترقه ها را تحویل

▪بازداشت شیطان

به دنبال این شکایت پسر نوجوان به پزشکی
قانونی معرفی و روشن شد وی تحت آزار قرار
گرفته است.
با اطالعاتی که پسر نوجوان به پلیس داد ماموران
بالفاصله وارد عمل شدند و با شناسایی پاتوق دو
ابلیس توانستند خود را پشت در خانه متروکه
برسانند و در عملیاتی غافلگیرانه ناصرترقه را در
همان حوالی میدان گمرک شناسایی و بازداشت
کردند.
همزمان بــا ایــن عملیات پلیسی مــامــوران به
اقدامات اطالعاتی دست زدند تا سعید را نیز به
دام اندازند اما هیچ اثری از او در دست نبود.
ناصر ترقه ابتدا ادعای بی گناهی کرد اما وقتی
با پسر نوجوان مواجه شد و اشک های او را دید
چاره ای جز اقرار نداشت و آزار پسر نوجوان را
گردن گرفت .
ناصر ترقه در بازجویی ها گفت که از مخفیگاه
دوستش سعید هیچ اطالعی ندارد.

▪خانوادهات اعتراضی ندارند؟

بنده های خدا مجبورند .بچهشان
هستم دیگر و اشتباه از سمت من
است.
▪اگــر فــرزنــد خــودت مثل خــودت
شرور شود چه حسی داری؟

حس بدی دارم.

▪راضـــی هستی فــرزنــدت شــرور
شود؟

نه ،خودم تا آخر این مسیر رفتم و
اجازه نمی دهم فرزندم نیز به این
مسیر کشیده شود.

▪مربی بدن سازی

چندی قبل در یک باشگاه بدن سازی که در حال ساخت
بود بین صاحب باشگاه و چند کارمند شهرداری درگیری
خونینی در منطقه تهرانپارس رقم خــورد و در ادامه
تیمی از ماموران پلیس امنیتی برای تحقیقات وارد عمل
شدند.
ماموران در این مرحله پی بردند که این باشگاه در حال
بازسازی بوده که کارمندان شهرداری دستور متوقف
شدن کار را دادند که همین موضوع باعث درگیری بین
آن ها ،کارگران و کارمندان شهرداری شده است.
تجسس ها ادامه داشت که ماموران یکی از کسانی را که
در این درگیری حضور داشت دستگیر کردند و این در
حالی بود که پسر جوان اصرار بر بی گناهی دارد.
▪گفت وگو با مربی قوی هیکل

این جوان که مربی بدن سازی و بوکس است اصرار دارد
که در این درگیری هیچ نقشی نداشته و حتی خودش
هدف ضربه چاقوی کارمندان شهرداری قرار گرفته
است.
▪سابقه داری؟

من حتی یک بار هم پا به کالنتری نگذاشته ام و حتی
پلیس راهنمایی و رانندگی هم جریمه ام نکرده است.
▪چرا دستگیر شدی؟

اتهام زدند که با ماموران شهرداری درگیر شدم.
▪علت درگیری؟

یکی از دوستانم می خواست باشگاه بدن سازی بزند
و از من که مربی باشگاه هستم خواست به آن جا بروم
و نظر بدهم که ناگهان چند مامور شهرداری با لباس و
خودروی شخصی به جلوی باشگاه آمدند و تا وارد شدند
با چاقو شروع به درگیری کردند که من در این وسط آن ها
را از هم جدا کردم و حتی دستم را نیز مامور شهرداری

با چاقو هدف قرار داد که در ادامه کارگرانی که در حال
بازسازی باشگاه بودند با بیل و چماق با ماموران درگیر
شدند و من نیز از آن جا خارج شدم و سوار بر خودرویم
صحنه را ترک کردم.
▪جای چاقو روی گردنت زیاد است؟

آنها مربوط به  20سال پیش است ،خواهرم فوت کرد و
من به خاطر او دست به خودزنی زدم.
▪شغل؟

مربی بدن سازی و بوکس هستم.

▪روی سرت هم جای چاقو هست؟

جای چاقو نیست تصادف کردم.
▪یعنی شرور نیستی؟

باور کنید شرور نیستم و فقط به خاطر قد بلند و هیکلم
همیشه به چشم می آمدم.
▪ازدواج کردی؟

بله ،چند ماه دیگر پدر می شوم و خانواده ام نمی دانند
چرا مرا دستگیر کردند.
▪حرف آخر؟

من بی گناهم ،حتی شنیدم مامور شهرداری خودش
سابقه دار است و حاال من گیر افتاده ام.

شکنجه سیاه پسر تهرانی در خانه متروکه  2ابلیس
بگیرم وقتی به خانه متروکه رفتم ،او مرا داخل
اتاقی زنــدانــی کــرد و سپس به همراه یکی از
دوستانش که او را ناصر ترقه صدا می زد مرا آزار
دادند .آن ها تهدیدم کردند در این باره به کسی
حرفی نزنم اما وقتی به خانه برگشتم موضوع را
به پدرم گفتم .

خــودم هم زخمی شــدم و قبل از
درگیری دردسرش را به جان می
خرم و اتفاقی نمی افتد و با چاقو
زخمی می شوم.

▪جنایت در اردبیل

تالش پلیس بــرای ردیابی سعید ادامــه داشت
تا این که روشــن شد وی چند ماه قبل به اتهام
جنایتی خونین در اردبیل بازداشت شده است .
▪در دادگاه

با شناسایی این ابلیس و با دستور انتقال سعید از
اردبیل به تهران او نیز با پسرنوجوان و ناصر ترقه
مواجهه حضوری داده شد.
این دو ابلیس دیروز در شعبه  ۱۲دادگاه کیفری
یک استان تهران به ریاست قاضی تولیت و با
حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه پسر نوجوان به تشریح شکایت
اش پــرداخــت و بــرای متهمان اشــد مجازات
خواست .
سپس سعید روبه روی قضات ایستاد و اتهام آزار
پسر نوجوان ،آدم ربایی و حبس غیر قانونی را
انکار کرد.
وی گفت :قبول دارم در میدان گمرک پسر
نوجوان را دیدم و او را به بهانه فروش ترقه به خانه
ناصر بردم اما من او را تحویل ناصر دادم و آن جا
را ترک کردم.
سعید دربــاره پرونده جنایتی که مرتکب شده
بود نیز گفت :چند ماه قبل به اردبیل رفته بودم
که با چند نفر دعوا کردم .من در اوج خشم 32
ضربه چاقو به مرد مهاجم زدم اما وقتی یک مرد

میا نسال بــرای میانجی گــری وارد دعــوا شد
یک ضربه هم با چاقو به سینه او زدم که موجب
مرگش شد  .مردی که  ۳۲ضربه چاقو خورده بود
معجزهآسا زنده ماند اما میانجی میان سال جان
سپرد و من همان جا به اتهام قتل بازداشت شدم.
حاال رضایت اولیای دم و شاکی پرونده ام را جلب
کرده ام ولی هنوز پرونده قتل در دادگاه رسیدگی
نشده است .
سپس ،ناصر در جایگاه ویژه ایستاد و آزار پسر
نوجوان را گردن گرفت.
وی گفت :سعید پسرنوجوان را به خانه ما آورد و او
را آزار داد و تهدیدم کرد که من هم او را آزار بدهم.
من هیچ رضایتی به این کار نداشتم و از ترس
سعید پسر نوجوان را آزار دادم.
بنابر این گزارش ،در پایان جلسه قضات وارد شور
شدند تا رای صادر کنند.
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تربیت شمشیر دولبه
پرورش انسان

دکتر جعفر بای
آسیب شناس اجتماعی
افــــرادی بــه سمت
جـــــــرم و خــــاف
روی مــی آورنــــد و
به اصطالح اراذل
و اوبـــاش مــی شــونــد کــه در تکوین
شخصیت مشکل داشته اند  .به طور
کلی هیچ فردی مجرم و خالفکار به
دنیا نمی آید و در شرایط اجتماعی
فــــراوان بــه سمت خــافــکــار شدن
سوق پیدا می کند .انسان ها بالقوه
یا توانایی رسیدن به رشد و تعالی
را دارنــد یا توانایی سقوط و ذلت و
تباهی.بنابراینمهمایناستکهفرد
در چه شرایط اجتماعی و بسترهای
فراهم شده به این مقوله مهم کشیده
می شود .برخی افراد در طول حیات
شــان افــکــار منفی و پلیدی دارنــد
که در محیط اجتماعی نامناسب
ایــن افکار پلید غنی تر می شــود و
خالفکار پــرورش می یابند از سوی
دیگر افراد با افکار مثبت در محیط
های اجتماعی سالم به سوی رشد
و تعالی و پیشرفت سوق می یابند.
بنابراین محیط های منفی و مثبت
در پرورش انسان خالفکار و انسان
صالح نقش بی بدیلی دارد .برخی
افراد در شرایط سنی یعنی کودکی
رشدشانکاملنبودهوبههمینعلت
با فراهم شدن بسترهای نامناسب به
سمت خالف گرایش پیدا می کنند
در حالی که عده ای نیز هستند که
برای رشد اندیشه ها و شکوفاسازی
توانمندی های شان تالش میکنند
تــا در زمـــره خــافــکــاران نباشند.
اگــر افــراد از کودکی در شرایط بد
اجتماعی و خانوادگی رشــد پیدا
کنند توانمندی های شان شکوفا
نمی شــود و در زمــره خالفکاران و
بزهکاران قرار میگیرند و چون رشد
ذهنی این افراد اندک است از حالت
تفکر بچگی به تفکر انتزاعی تبدیل
نمیشوند و نمی توانند در جامعه
افراد سالمی باشند .بنابراین نقش
محرک هــای منفی در ایــن که فرد
اراذل و اوباش شود یا فرد صالحی
باشد در جامعه تاثیرگذار است.
برخی افراد نیز به دلیل نبود تعلیم
و تربیت درســت و فراگیری آداب
و سنت هــای ناپسند خالفکار می
شوند و بودن در فضای تاریک و ذهن
بسته شان با افکار پریشان ،آن ها را
فردی مجرم تحویل جامعه می دهد.
از سوی دیگر زمینه های اجتماعی ،
قصور خانوادگی و کوتاهی در تربیت
از سوی والدین  ،بی توجهی آموزشی
و سهل انگاری نهادهای فرهنگی
همگی دست به دست هم می دهند
تا یک فرد ،سالم و فرد دیگر در زمره
خالفکاران باشد .پس انسان ها
ظرفیت هر دو عنصر منفی و مثبت
را دارند و در این بین مسیر هدایت
کننده تربیت و آمــوزه ها مهم است
که انسان ها سالم یا خالفکار شوند.

