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بازجویی

چاه مرگ
امید آرمین
اوای ــل ســال  77بــود  ،یــک مــرد مثل همیشه و ه ــرروز از خــانــواده اش
خداحافظی کرد تا برای مسافرکشی خانهاش را در جنوب تهران ترک کند.
آن شب این مرد به خانه بازنگشت و انتظارها به طول انجامید اما هیچ اثری
از او به دست نیامد و مشخص شد او به طرز مرموزی ناپدید شده است.
با برنگشتن این مرد  47ساله به نام حسن ،همسر وی به همراه بستگانش
به جست وجوی بیمارستانها ،پزشکی قانونی و کالنتریها دست زد و با به
دست نیاوردن سرنخی از شوهرش ابتدا پلیس را در جریان قرار داد و وقتی
پرونده پلیسی تشکیل شد صبح روز بعد به مجتمع امور جنایی تهران رفت.
با ادعاهای این زن با دستور قاضی دادگاه جنایی پرونده گمشدن حسن
در اختیار کارآگاهان اداره  11آگاهی پایتخت قرار گرفت و سرهنگ به گذر
ماموریت یافت تا پرده از سرنوشت مرد ناپدید شده ،بردارد.
در نخستین اقدام ،شماره خودروی حسن ،برای توقیف به سایت پلیس
مخابره شد و از سوی دیگر همسر این مرد هدف تحقیق قرار گرفت .
زن جوان که آشفته بود در بازجویی ها ادعا کرد شوهرش با هیچ کس
اختالفی نداشت او نان آور خانه شان بود و نمی داند شوهرش در چه
سرنوشتی گرفتار است اما شک ندارد بالی بدی بر سرش آمده است چرا
که حسن هیچ شبی بیرون از خانه نمی ماند.
همزمان با این تحقیقات بود که خودروی حسن پیدا شد و با دستور بازپرس
آن را توقیف کردند و به پارکینگ انتقال دادند.
مدتی از تحقیقات پلیسی نگذشته بود و در حالی که هیچ سرنخی برای
یافتن حسن در دست نبود ،یک مرد با در دست داشتن مدرک و دست
نویس و حکم قضایی از دادگاه عمومی آبیک قزوین به اداره آگاهی تهران
مراجعه کرد.
این مرد که خود را محمود و از قهرمانان رشته رزمی فولکنتاکت معرفی
میکرد وقتی در برابر افسر پرونده راننده مسافرکش حضور یافت با ارائه
حکم قضایی خواستار صدور مجوز تحویل خودرو شد.
سرهنگ به گذر وقتی حکم قضایی را دید با خواندن جمله در صورت احراز
مالکیت ،مجوز تحویل خودرو صادر شود ،پی برد این مرد با ادعایی مبنی بر
این که خودروی توقیف شده زیر پایش را خریداری کرده است سعی دارد،
آن را تحویل بگیرد و این درحالی بود که هیچ کس از خانواده حسن اطالع
نداشت مرد گمشده که خــودرواش را به سختی خریده بود و تنها منبع
درآمدش بود فروخته باشد مگر این که تصمیمی برای رهایی خانواده اش
و زندگی جدیدی گرفته باشد.
بدین ترتیب ،قهرمان ورزش رزمی توسط سرهنگ به گذر تحت بازجویی
قرار گرفت تا چگونگی آشنایی اش با مرد گمشده فاش شود.
تو چه آشنایی با حسن داشتی؟
زیاد او را نمیشناختم ،یکبار که به عنوان مسافر سوار خودروی او شدم،
حسن بین صحبت هایش گفت می خواهد پیکانش را بفروشد ،من که
مقداری پول داشتم ،خواستم آن را به من بفروشد و حسن هم پذیرفت.
یعنی تو پیکان را خریدی؟
بله البته پول آن را کامل نپرداخته ام ،در یک قولنامه دست نویس با هم قرار
گذاشتیم با پرداخت همه پول خودرو در محضر ،آن را به نام من کند فقط
بخشی از پول پیکان را دادم.
چه تاریخی این قرار و مدارها را گذاشتید؟
به یاد نــدارم ،در قولنامه نیز تاریخی ننوشتیم اما به یاد دارم که حسن
میگفت خیلی خسته است از زندگی اش راضی نیست و می خواهد با زنی
که به تازگی آشنا شده اند به یکی از شهرهای شمالی سفر بروند و برای
همیشه با او در شمال زندگی کند.
کی شنیدی حسن گم شده است؟
خیلی منتظرش بودم تا این که بیاید ،هیچ نشانهای از او نداشتم ،بالتکلیف
مانده بودم تصور می کردم او بعد از این که زندگی جدیدش در شمال عادی
شود سراغم خواهد آمد تا مابقی پول را بگیرد و خودرو را به نام من بزند تا این
که وقتی سوار بر خودروام در آبیک قزوین تردد میکردم ماموران گشت از
من خواستند توقف کنم ،آنان گفتند دستور توقیف خودرو را دارند ،هر چه
اصرار کردم باورشان نشد خودرو را خریدهام ومن را هم دستگیر کردند.
مگر مدرکی نداشتی؟
آن ها کاری به مدرک نداشتند ،وقتی به دادگاه رفتم آن جا قولنامه را ارائه
دادم و قاضی با صدور قرار کفالت این حکم قضایی را صادر کرد تا با مراجعه
به شما بیگناه بودن من مشخص شود.
چه کسی کفیل تو شد؟
بــرادرم .برادرانم در اسالمشهر نمایشگاه خودرو دارند و با تایید اعتبار
کاریشان من آزاد شدم.
اگر برادرانت نمایشگاه خودرو دارند ،چرا قولنامه دست نویس است؟
خیلی عجله داشتیم ،به خاطر همین مهلت نبود در نمایشگاه قولنامه را
تنظیم کنیم.
شغل تو چیست؟
گاهی در مغازه خودروی برادرم کار میکنم.
پس چرا قولنامه ناشیانه تنظیم شده است؟
چطور مگه!؟ گفتم که عجله داشتیم.
چطور عجله داشتید ،در خریدن خودرو هم خریدار و هم فروشنده سعی
میکنند خیلی دقت کنند ،غیرعادی نیست؟
در آن شرایط چارهای نداشتیم.
بگو حسن کجاست؟
مناطالعیازاوندارم،آخرینباروقتیدیدمشکهمیخواستبهسفربرود.
اگر از او اطالعی نداری ،حتم ًا دست به قتل زدهای؟
یعنی چه ،چرا قتل؟
یا او را در جایی زندانی کردهای یا این که سر به نیستش کردهای؟
من قهرمان ورزشی هستم ،دان  5دارم چرا باید آدمکش باشم.
من هم نمیدانم ،اگر او را کشته باشی امضا جعلی است و گرنه؟
به چه چیزی باید اعتراف کنم ،میدانم باالخره رازم فاش میشود.
حاال شدی یک ورزشکار!
وسوسه شدم ،خیلی به پول نیاز داشتم و از سویی همیشه با دیدن برادرانم
که خودرویی دارند حسرت میخوردم تا این که سوار ماشین حسن شدم،
او مرد معتادی بود و خواست خودرواش را بخرم.
من که مدتها منتظر چنین موقعیتی بودم او را به محله چهاردانگه کشاندم
و با به دست گرفتن دسته کلید از او خواستم قولنامه دست نویس را امضا
کند ،وقتی حسن امضایش را روی قولنامه انداخت با یک ضربه بوکس به
ناحیه آبگاه ،او را کشتم.
جسدش را چه کردی؟
با پیدا کردن یک چاه جسد را به عمق  17متری انداختم و فرار کردم.
با اعترافات محمود به ارتکاب جنایت ،اکیپی از ماموران با شناسایی
چاه ،اسکلت مرد ناپدید شده را بیرون کشیدند و این قهرمان ورزشهای
رزمی با صدور حکم قصاص بعد از مدتها زندانی بودن به دار مجازات
آویخته شد.

قتلتازهداماددردسیسهعروس 20روزه

دخترجوان هنوز  20روز از عروسی اش نگذشته بود
که خیانت کرد و برای رهایی از دست زندگی اجباری
با داماد توطئه هولناکی کرد.
تازه عروس با همدستی برادر شوهرش و با ضربه
های مهلک چکش ،داماد را کشت.
▪تراژدی تلخ

اوایل تابستان سال  ۹۶فریادهای کمک خواهی
نوعروس  ۲۰ساله ای به نام اعظم در یکی از محله
های شهریار پیچید .
این زن فریاد می کشید همسرش کشته شده است .
همسایه ها وقتی وارد خانه تازه عروس شدند یکی
از وحشتناک ترین صحنه های جنایی را دیدند.
جسد داماد  ۲۲ساله به نام عزیز در گوشه ای از خانه
روی زمین افتاده بود و جمجمه سرش با ضربات
وحشتناکی شکافته شده بود.
دقایقی بعد ماجرای کشته شــدن تــازه دامــاد به
پلیس مخابره شد و ماموران در قتلگاه مردجوان به
تجسس های میدانی دست زدند.
با دستور قضایی جسد خونین تازه داماد به پزشکی
قانونی منتقل شد و همزمان تحقیقات کلید خورد.
▪عروس  20روزه

ماموران پیگیر ماجرا شدند و دریافتند عزیز و
همسرش فقط  ۲۰روز از جشن ازدواج شان گذشته
بود و در خانه پدری عزیز زندگی مشترک شان را
آغاز کرده بودند که تازه داماد در غیاب پدر  ،مادر و
برادرش کشته شده است.
پلیس در نخستین گام از تحقیق ها به پرس و جو
از اعظم پرداخت  .وی گفت :من و خانواده ام در
افغانستان زندگی میکردیم تا این که پدر و مادر
عزیز به خواستگاری ام آمدند و خانواده ها توافق
کردند تا ما با هم ازدواج کنیم .من همراه پدر و مادر
عزیز به تهران آمدم و ما با هم عقد کردیم و در خانه
پدر شوهرم ساکن شدیم.
وی ادامه داد :آن روز پدر ،مادر و برادر شوهرم در
خانه نبودند .من برای خرید بیرون رفته بودم اما
وقتی برگشتم متوجه شدم شوهرم کشته شده
است .
▪فرار عروس خانم

در حالی که تحقیق از دیگر اعضای این خانواده
ادامه داشت پلیس دریافت اعظم به طرز مشکوکی
ناپدید شده است .در بررسی ها روشن شد وی با
کمک خواهرش و همچنین برادر شوهرش به نام
عظیم به افغانستان گریخته است.
▪راز پلید

فرار تازه عــروس سرنخ تازه ای را به پلیس داد و
مشخص شد احتماال اعظم و برادرشوهرش رازی
پلید در سینه پنهان دارند.
▪بازداشت همدستان عروس

در تجسس ها مشخص شد که خواهرعروس و برادر
داماد می دانند اعظم کجا پنهان شده است و همین

کافی بود تا هردوی این زن و مرد بازداشت شوند.
▪بازگشت به ایران

با دستگیری این زن و مرد ،خانواده اعظم که تازه
عروس را در افغانستان پنهان کرده بودند وی را به
ایران برگرداندند.
اعظم پس از دستگیری در خاک ایران درحالی که
می دانست پلیس به دخالت وی در قتل تازه داماد
پی برده است پرده از جنایت خانوادگی برداشت.
▪اعتراف

عروس  20روزه در بازجویی ها درحالی که گریه
می کرد ،گفت :من قبل از ازدواج با عزیز هرگز او
را ندیده بودم .وقتی به ایران آمدم متوجه شدم
او اعتیاد دارد .شوهرم از همان روز اول ازدواج
مرا کتک می زد و با من بد رفتاری میکرد ،اما
برادر شوهرم مرد مهربانی بود که همیشه از من
طرفداری می کرد.او خوش قیافه و خوش تیپ تر
از شوهرم بود به همین دلیل دلبسته او شدم .در
این چند روز متوجه شدم که او هم به من عالقه مند
شده است .به همین خاطر من و برادر شوهرم برای
این که از زندگی جهنمی خالص شوم نقشه قتل
عزیز را کشیدیم.
وی در تشریح جزئیات جنایت گفت :آن روز
شوهرم از سر کار به خانه آمد و من داروی خواب
آوری را که بــرادر شوهرم به من داده بود داخل
غذای او ریختم و به او خوراندم .وقتی شوهرم به
خواب عمیقی فرو رفته بود با چکش باالی سرش
رفتم و چند ضربه به سر او زدم.شوهرم زنده بود و
نفس می کشید که برادر شوهرم سر رسید و چند
ضربه دیگر به او زد .ما هر دو طبق نقشه خانه را
ترک کردیم و چند دقیقه بعد من دوباره به خانه

برگشتم و با داد و فریاد همسایه ها را مطلع کردم
 .ما هرگز فکر نمی کردیم ماجرا به این زودی برمال
شود .
▪اعتراف برادر داماد

عظیم که باور نداشت راز پلیدش فاش شود وقتی
دید عروس خانم او را هم لو داده است در بازجویی
ها گفت :من می دانستم برادرم معتاد و بداخالق
است! وقتی اعظم با عزیز ازدواج کرد من اصال او را
نمی شناختم تا این که دیدم چقدر کتک می خورد
گریه هایش را می دیدم  ،دلــداری اش می دادم و
سعی می کردم برادرم را آرام کنم تا این که مهرش
به دلم نشست .می دانستم کار بسیار اشتباهی
است اما من عاشق اعظم شده بودم و چون چاره
ای نداشتیم و باید از دست عزیز خالص می شدیم
تصمیم به قتل گرفتیم هــردو ضربه زدیــم و قرار
بود وقتی آب ها از آسیاب می افتد به بهانه این که
عروسمان نیاز به تکیه گاه دارد من خواستگارش
شوم و با هم خوشبخت باشیم.
▪ابراز پشیمانی

عروس جنایتکار و برادرشوهرش در مرحله دادسرا
مرتب ابراز پشیمانی کردند و انگیزه شان را تنها
رفتار بد داماد دانستند و خواستار بخشش شدند.

داستان عجیب بدشانس ترین دزدان پایتخت

دزدان طمعکار وقتی داخل گاوصندوق خانه پولی به دست
نیاوردند بار دیگر به محل سرقت بازگشتند که دستگیر
شدند.
ماموران پلیس که در محل سرقت در حال تحقیق بودند با
دیدن دزدان بدشانس آن ها را بازداشت کردند.
▪زورگیران خشن

چندی قبل مردی  50ساله که راننده یک آژانس است در
تماس با پلیس از گرفتار شدن در دام زورگیران خشن که
در نقش مسافر به سرقت خــودرواش اقــدام کرده بودند،
خبر داد.
این مرد با حضور در اداره پلیس ادعا کرد که چهار جوان در
نقش مسافر مقابل آژانس سوار بر خودروام شدند و به سمت
شهرری در حال حرکت بودم که ناگهان پسر جوانی که در
صندلی جلو بود در نزدیکی میدان نماز خواست کنار خیابان
توقف کنم و می گفت که حالش بد است.
پس از این که خودرو در کنار خیابان توقف کرد پسر جوان
سوئیچ خودرو را برداشت و یکی دیگر از دزدان دستش را
دور گردنم انداخت و مرا به صندلی عقب کشاند و یکی دیگر
از آن ها با مشت ضربات محکمی به شکمم زد و ادعا کرد اگر
مقاومت کنم مرا با چاقویی که در دست دارد خواهد کشت.
راننده آژانس گفت :دزدان خشن که قمه و چاقو داشتند
مرا داخل خودرو نگه داشتند و یکی از دزدان پشت فرمان
نشست و خودرو شروع به حرکت کرد تا این که پس از 10
دقیقه در اتوبان آزادگان نرسیده به فداییان اسالم در حالی
که خودرو در حال حرکت بود مرا از ماشین به بیرون پرت
کردند و پا به فرار گذاشتند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس تهران برای دستگیری
این زورگیران خشن وارد عمل شدند و خیلی زود مشخص
شد که دزدان در سناریوی مشابه دیگری یک خودروی دیگر
را از پسر جوانی که با خــودرواش مسافرکشی می کرد به
سرقت برده اند.
▪بازگشت دزدان به محل سرقت

تجسس های پلیسی ادامه داشت که ماموران در جریان
سرقت از یک خانه در منطقه فشم قرار گرفتند که خیلی
زود تیمی از ماموران کالنتری برای تحقیقات فنی وارد
عمل شدند.
تجسس های پلیسی نشان از آن داشت که دزدان با یک
خودروی سرقتی پای در محل سرقت گذاشته اند و پس از
غیرفعال کردن دوربین ها و سیستم دزدگیر خانه دست به
سرقت زده و گاوصندوق داخل خانه را نیز به سرقت برده اند.
تحقیقات پلیس نشان از آن داشــت که دزدان با همان
خودرویی که زورگیران خشن از پسر جوان به سرقت برده
اند پا به صحنه دزدی از خانه گذاشته اند.

▪رهایی از قصاص

پرونده جنایت خانوادگی با صدور کیفرخواست
درحــالــی بــه دادگـــاه کیفری یــک اســتــان تهران
فرستاده شد که اولیای دم اعالم گذشت کردند و
اعظم و عظیم از مجازات قصاص رهایی یافتند.
بــنــابــه ایـــن گــــزارش؛ قـــرار اســـت تـــازه عـــروس و
برادرشوهرش به زودی از جنبه عمومی جرم به
اتهام مشارکت در قتل محاکمه شوند.

یک دزد که پشت میله های زندان توبه کرده بود
باز هم به دنیای تبهکاران بازگشت.
فرید  18ساله که یک ماه است از زنــدان آزاده
شده ادعا می کند از روی اجبار دست به سرقت
زده ولی خودش نمی داند اجبار برای چه بوده
و پشیمان است.
بله ،یک سال قبل دستگیر شدم و یک ماه قبل از
زندان آزاد شدم.
▪یعنی پــس از آزادی دوبــاره
شروع به سرقت کردی؟

بله.

▪دزد افغان در تهران

اوایل شهریور امسال بود که ماموران پلیس تهران در جریان
گوشی قاپی های دو جوان در خیابان جمهوری ،کارگر،
اسکندری و نواب قرار گرفتند و تیمی از پلیس ماموریت
پیدا کرد تا رد این دزدان را بزند .ماموران در گام نخست
تحقیقات میدانی را در دستور کار خود قــرار دادنــد و در
بررسی دوربین های مداربسته پی بردند که دو جوان سوار
بر موتور هوندای قرمز رنگ دست به گوشی قاپی در خیابان
های مرکزی پایتخت می زنند .تجسس های پلیسی ادامه
داشت که ماموران با توجه به تصاویر به دست آمده پی بردند
این دو سارق حرفه ای اهل کشور افغانستان هستند و در
ادامه مشخص شد فرید و قیصر عامل این دزدی ها هستند.
بدین ترتیب ردیابی ها برای شناسایی مخفیگاه این دو
سارق حرفه ای ادامه داشت تا اینکه دزدان سوار بر موتور
قرمزرنگ در خیابان جمهوری مشاهده شدند و ماموران در
یک تعقیب و گریز پلیسی موفق به دستگیری فرید شدند اما
قیصر در این سناریو توانست فرار کند .فرید همان ابتدا به
گوشی قاپی ها با همدستی دوستش قیصر اعتراف کرد و
ماموران با اطالعات به دست آمده توانستند مخفیگاه قیصر
را ردزنی کنند و در یک عملیات غافلگیرانه این سارق جوان
نیز دستگیر شد و در بازرسی از خانه دو متهم ،گوشی های
سرقتی زیادی به دست آمد.

▪تحلیل کارشناس

فرار از موقعیت های زندگی
دکتر ابراهیم اندرخورا
جامعه شناس و استاد دانشگاه
ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی
هر فردی به شمار می رود که می تواند به صورت
آگاهانه یا ناآگاهانه باشد در ازدواج آگاهانه
دو طرف اولویت های انتخاب را از قبل تعیین
می کنند و در یک فرایند تعریف شده ارتباطی
انتخاب محقق می شــود و زندگی شکل می
گیرد .در ازدواج های ناآگاهانه که عوامل زیادی
بر آن تاثیر می گــذارد عواملی چون تعصبات
و باورهای غلط ،فرار از موقعیت های زندگی
و ...که فرد بدون در نظر گرفتن اولویت های
شخصی انتخاب همسر تصمیم به آغاز زندگی
مشترکمیگیردطبیعیاستفردیکهزندگی
ناخواسته ای را آغاز می کند حسرت و پشیمانی
و اضطراب را در زندگی خود تجربه خواهد کرد.
در این پرونده با توجه به سن شناسنامه ای  ،مدت
زمانشکلگیریزندگیمشترکونبودآشنایی
قبل از ازدواج عوامل زیادی را می توان بررسی
کرد اما مهم ترین آن جهل وناآگاهی و درگیر
شدن با موضوع ناخواسته ای که هرگز به نتایج
آن فکر نشده بوده بسیار پیش می آید که افراد با
توجه به این که قبل از ازدواج دوره آشنایی را طی
کرده اند بر اساس خروجی و اطالعات مربوط به
این دوره با هم ازدواج می کنند فارغ از این که
اولویت های زندگی مشترک بسیار متفاوت تر از
نکاتی است که در دوره آشنایی شکل می گیرد.
هر نوع خیانت به عوامل و متغیرهای زیادی
بستگی دارد و نباید آن را به صورت تک وجهی و
تک عاملی بررسی کرد شاید این اقدام یک نوع
اعتراض  ،خــودآزاری ،خودفریبی و سرکشی
نسبت به اصــول تحمیل شده باشد زیــرا برای
پشیمان شدن و وجود یک ارتباط جدید طبیعتا
زمان بیشتری نیاز است.
آن چه که واقعیت دارد ایــن نکته مهم است
که وقتی اخالقیات در محیطی رنگ می بازد
آسیب های مختلف در حوزه های خانوادگی
و اجتماعی توسعه می یابد به همین منظور هر
چه جایگاه اخالق به مفهوم خوب رفتار کردن
و داشتن رفتارهای مثبت توسعه یابد امنیت
اجتماعی و خانوادگی و حتی امنیت روانــی
توسعه می یابد و مفاهیم آزار دهنده ای مانند
خیانت در حوزه های مختلف رنگ می بازد و
آسیب کمتری را تحمیل می کند.
برخی افراد از ترس طالق و جدایی ترجیح می
دهند در همان زندگی بمانند و در کنار زندگی
مشترکخوددستبهخیانتبزنندیاازسرانجام
اتفاقاتی که قرار است برای شان رخ دهد بی
خبر هستند در حالی که انتخاب طالق بهترین
راهکار در ازدواج های ناآگاهانه است.

آزادیاززندانبرایتکرارسرقتهایسریالی

▪سابقه داری؟

تجسس ها ادامه داشت تا این که ماموران پی بردند دزدان
بار دیگر به محل سرقت بازگشتند و قصد ورود به خانه را
دارند که در همین صحنه ماموران وارد عمل شدند و دزدان
خشن را دستگیر کردند.
ماموران در بازجویی از متهمان پی بردند که دزدان پس از
سرقت گاوصندوق از خانه خارج شده ولی پس از اینکه
گاوصندوق را تخریب کرده اند و به جز چند برگ سند و
مدرک چیزی به دست نیاورده اند برای سرقت دیگر اموال
داخل خانه به محل سرقت بازگشته اند که دستگیر شدند.
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▪جرم قبلی چه بود؟

گوشی قاپی کرده بودم.

▪چــرا دوبــــاره دزدی
کردی؟

مجبور بودم.

▪اجبار برای چه؟

نمیدانم ،پشیمانم.

▪هر گوشی را به چه قیمت می فروختی؟

 200تا یک میلیون تومان.

▪فکر می کردی دستگیر شوی؟

نه.

▪چطور فکر نمی کــردی وقتی یک سال در
زندان بودی؟

نمی دانم ،پشیمانم.

▪آزاد شدی دوباره دزدی می کنی؟

نه ،دیگر دزدی نمی کنم و سرکار می
روم و خالف نمی کنم.
▪حرف آخر؟

پشیمانم.
بنا بر این گزارش ،دزدان
بــرای تحقیقات بیشتر
در اخــتــیــار مــامــوران
پــلــیــس قــــرار دارنـــــد و
تجسس های فنی برای
شناسایی دیــگــر جرایم
متهمان ادامه دارد.

