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زن جوان اصرار دارد قصد کشتن همسرش را نداشته است

ذره بین

دکتر حمیدیان  -رئیس سابق دادگاه خانواده
تهران
طالق یکی از تلخ ترین تــراژدی هایی است که
آثارش سال ها بر جای می ماند و حتی گاهی از
نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .ابرهای تیره
این رویــداد سیاه سال های زیادی است که در
آسمان کشورمان سایه افکنده است.
کودکان قربانیان اصلی طالق پدر و مادرانشان
هستند و در این میان از بین دالیل بسیار شخصی
اقتصادی و اجتماعی و  ...دخالت خانواده های
زن و شوهر علت حدود یک پنجم طالقهاست.
همه چنین دخالت هایی را در زندگی هایشان
لمس کرده اند اگر کسی ادعا کند که در زندگی
زناشویی اش با چنین دخالت هایی مواجه
نشده باید بگوییم یک استثنای اجتماعی پیش
رویمان است .هر چند که طالق یک واقعیت
اجتماعی است و جامعه هیچگاه بدون طالق
نبوده و نیست ولی باید تالش کنیم آمار طالق را
کاهش دهیم در حدی که جامعه و افکار عمومی
آن را بپذیرند.
یکی از عوامل اصلی طــاق دخالت دیگران
اســت البته مهمترین علت طــاق که بیش از
 60درصد از دالیل طالق را تشکیل میدهد
اعتیاد و بیکاری است وقتی صحبت از اعتیاد
می کنیم ترک نفقه را هم باید در این چارچوب
قرار دهیم .اعتیاد باعث بیکاری است .شخص
پس از اعتیاد شغل خود را از دست میدهد و به
انواع بزهکاری روی میآورد که ترک نفقه یکی
از آن بزههاست.
ما اکنون با چند میلیون بیکار روبه رو هستیم
وقتی طــاق اتفاق می افتد با مجموعه ای از
عوامل مواجه می شویم .زیاد شدن طالق به نفع
هیچ کس نیست با توجه به اهمیت این موضوع و
اصل  10قانون اساسی که میگوید کلیه مسائل
باید برای تحکیم خانواده باشد متاسفانه تاکنون
در خصوص این موضوع فکری نشده است  .علل
دیگری هم برای طالق وجود دارد مثل ترک مرد
از خانه البته گاهی هم زن خانه را ترک میکند
زیرا از جرو بحث های همسرش خسته شده است
و به خانه پدر پناه میبرد .عقیم بودن مرد هم از
علل طالق است .غم و درد ناشی از مادر نشدن
باعث عسر و حرج است .از دیگر علل طالق می
توان به ازدواج در سن پایین هم اشاره کرد.
دخالت خانواده همسر  20درصد از دالیل طالق
را به خود اختصاص میدهد .رعایت نکردن
چگونگی اظهار نظر مشکل ساز است و خانواده
ها باید با ظرافت نظر خویش را در خصوص
زندگی فرزندانشان مطرح کنند .مادرباید
پسرش را طوری تربیت کند که مستقل باشد و به
او وابستگی نداشته باشد.
گاهی دخالت ها به دلیل حسادت است .به تازه
عروس گفته می شود از روزی که شوهر کردی
رنگ پریدهای ،حیف از تو ...ظاهر این جمله از
روی دلسوزی است اما طبیعت انسان از دخالت
و تحمیل بیزار است دخالتها ،خالقیتها را
سرکوب میکند.
ایــن نــوع دخــالــت به آرامــش خــانــواده کمک
نمیکند .قفل تــمــام زنـــدان هــا از درون باز
میشود .زندگی یکی فرایند است کسانی در
این فرایند موفق خواهند بود که با هم پایه های
زندگی را بسازند.
مشاوره اصول دارد و بدون اجازه طرف مقابل
نباید وارد حریم زندگی او شد .مشورت دادن
باید بــا درخــواســت و رضــایــت دیــگــران باشد.
خانواده ها نباید خود را مالک احساسات زوجین
جوان بدانند در این صورت مقدمه اختالف بین
همسران ایجاد می شود .برای زوجین جوان
گمشدهای وجود ندارد تا دیگران بخواهند آن
را پیدا کنند .اگر قرار به نصیحت است باید هر
دو زوج نصیحت شوند .مسائل زندگی یافتنی
اســت بــا تحمیل و اجــبــار نمیشود بــه کسی
چیزی آموخت .حکمیتها خوب است ولی در
هنگام بروز اختالف نباید از پدر و مادر عصبی
کمک گرفت چون در اوج عصبانیت نمی توانند
ادای حق کنند .مادر باید توقعی را که قبل از
ازدواج پسرش ،از او داشت ،کنار بگذارد و بداند
استقالل مطلق پسرش به استقالل نسبی تبدیل
میشود .اگر مادری هر روز پسرش را میدیده
باید بداند امروز شرایط زندگی فرزندش تغییر
کرده و با جمالت اگر زنت را طالق ندهی شیرم
را حال لات نمیکنم و بچه هایت را خودم نگه
م ـیدارم پسرش را تحریک به اختالف نکند.
پدر و مــادر هر انــدازه مسئوالنه برخورد کنند
نمیتوانند جای یکدیگر را برای فرزندشان پر
کنند چه رسد به این که مادر بزرگ بخواهد این
نقش را ایفا کند .والدین جوان باید بدانند جای
فرزندان  ،کالنتری و دادگاه نیست جای آنان
خانه است و خانه محیطی اجتنابناپذیر است
جایی که فرزندان قبل از حرف زدن با چشمان
خودآموختهها را فرا میگیرند .این نکته را باید
در نظر گرفت که بعد از طالق باید یک وحدت
نظر بین پدر و مادر وجود داشته باشد .درست
است که رابطه زن و شوهری بعد از طالق قطع
می شود اما رابطه پدر و مادری قطع نمی شود.

تحلیل کارشناس

اسیدپاشیمرگبارزنکینهجو

طالق به خاطر دخالت خانواده ها

زن کینه جــو بــه دلــیــل اخــتــاف هــای
خانوادگی همسرش را در خواب با اسید
سوزاند و کشت !
این زن پیشتر به قصاص محکوم شده بود
اما دیوان عالی کشور رای صادر شده را
تایید نکرد.

▪تحقیقات میدانی

همزمان بــا انتقال مــرد اسیدسوخته
به بیمارستان مــامــوران کالنتری وارد
عمل شدند و در تجسس هــای میدانی
دریافتند یک خشونت خانوادگی رخ
داده و همسر این مرد برای انتقام جویی
یکی از هولناک ترین روش ها را انتخاب
کرده است.
▪بازداشت زن اسیدپاش

ماموران پلیس در نخستین اقدام زن جوان
را بازداشت کردند و او اقدام کینه جویانه
اش را ناشی از اختالفات شدید خانوادگی
دانست.
▪مرگ در بیمارستان

مرد اسیدسوخته که در بیمارستان تحت
درمان های تخصصی بود با وجود تالش
بسیار زیاد تیم پزشکی در جدال با مرگ
تسلیم شد و با از پای درآمدن وی پرونده
اسیدپاشی زن وارد مرحله جنایی شد.
▪اعتراف

زن جوان که شنیده بود شوهرش کشته

▪مجازات قصاص

با رد این درخواست از سوی مادرشوهر
این زن اسیدپاش ،قضات وی را به قصاص
محکوم کــردنــد و ایــن حکم بــا اعتراض
عــروس کینه جو در دیــوان عالی کشور
تحت رسیدگی قــرار گرفت و چــون در
روال رسیدگی به پرونده ،گزارش پزشکی
قانونی به اولیای دم ابالغ نشده بود قضات
دیوان عالی کشور حکم صادر شده را تایید
نکردند و پرونده را بــرای رفع نواقص به
دادگاه برگرداندند.
▪دادگاه دوم

شده است در بازجویی های جنایی به
افسر تحقیق گفت :من و شوهرم از همان
ابــتــدای ازدواجــمــان بــا هــم اختالفات
شدیدی داشتیم .شوهرم مرد بدخلق و
بد رفتاری بود .روزی نبود کتک نخورم
او مدام مرا اذیت می کرد گمان می کردم
وقتی بچه مان به دنیا بیاید رفتارهای
شوهرم تغییر می کند تا این که صاحب
یک پسر شدیم و عجیب این که رفتارهای
همسرمنهتنهاتغییرنکردبلکههزینههای
زندگی من و بچه ام را هم نمی داد.
وی اف ــزود :از همسایه ها خجالت می
کشیدمهرباراعتراضمیکردمبایدکتک
می خــوردم هر روز با هم دعــوا داشتیم.
آخرین بار دعوای میان من و شوهرم شدت
گرفت و او من را به شدت کتک زد پسر مان
شاهد رفتار بی رحمانه پدرش بود و فقط
گریهمیکرد.وقتیدستازسرمبرداشت
و رفت استراحت کند فقط حس تنفر در
وجودم بود خیلی از او کینه به دل گرفتم.
من قبال همسرم را تهدید به اسیدپاشی
کرده بودم او می دانست اصال دوستش
ندارم اما جدی نگرفته بود و به این حرف

دسیسه شیاطین اینستاگرامی
برای زن مطلقه

دو مرد شیطان صفت زن مطلقه ای را به بیابان
های حاشیه پایتخت کشاندند و تسلیم نیت
شوم خود کردند .قضات دادگاه کیفری استان
تهران دیروز با شنیدن سرنوشت تلخ زن تنها
دستور بازداشت شیاطین را صادر کردند.
▪سرنوشت سیاه

یک هفته پیش زنی  37ساله به نام آرزو
درحالی که آشفته و گریان بود خود را
به پلیس رساند و با ادعاهای
تلخی از دو مرد شیطان
صفت شکایت کرد.
ایـــن زن کــه بــرای
تحقیق بیشتر در
اداره  16پلیس
آگـــاهـــی تــهــران
حــاضــر شــده بود
بــه افــســر تحقیق
گفت :دو پسر جوان
مـــن را بـــه بـــیـــرون از
تهران کشاندند وقتی نیت
شیطانی شان را دیــدم التماس
کردم اما آن ها بی رحمانه من را کتک زدند
و آزارم دادند.
▪نظریه پزشکی قانونی

با این ادعاها خیلی زود زن تنها با پرونده
ای در اختیار متخصصان پزشکی قانونی
قرار گرفت و کارشناسان پس از اقدامات
تخصصی درگزارشیاعالمکردند بهصورت
دقیق مشخص نیست که این زن تحت آزار
قرار گرفته است یا نه ؟ اما آثار ضرب و جرح
روی گــردن و بــدن ایــن زن نمایان اســت و
روشن است به شدت کتک خورده است.
▪دستور بازداشت

پس از این نظریه پزشکی قانونی ،پرونده
شیطانی به شعبه  ۱۲دادگــاه کیفری یک
استان تهران فرستاده و این زن جوان در
جلسه ای به ریاست قاضی تولیت و با حضور
یک قاضی مستشار در دادگاه حاضر شد و
به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت .آرزو در
حالی که بغض داشت ،گفت :من یک سال
قبل به دلیل اختالف های خانوادگی از

زندگی فرسایشی

کیفرخواست و بازسازی صحنه جنایت
برایمحاکمهدراختیارشعبهپنجمدادگاه
کیفری یک استان تهران قــرار گرفت و
او در نخستین جلسه محاکمه با اصرار
مادرشوهرش برای قصاص وی روبه رو
شد.
زن جــوان نیز به دفــاع از خود پرداخت و
از خانواده شوهرش خواست تا به خاطر
فرزندش او را ببخشند.

▪اسیدپاشی شبانه

آذر ســال  96بــود کــه یــک زن دســت به
اقدام وحشتناکی زد و یکی از پرونده های
جنایی تهران را کلید زد.
این زن کینه جو شب وقتی همه در خانه
شــان واقــع در شهرری خوابیده بودند
سراغ همسرش رفت و روی این مرد اسید
پاشید.
مــرد که با احساس ســوزش دردن ــاک از
خــواب پریده بــود با فریادهای سوختم
سوختم همه اهالی محله شان را از خانه
هایشان بیرون کشید.
همزمان با ناله های مرد جوان آمبوالنس
اورژانس که در تماس تلفنی اهالی خانه
و همسایه ها از سرنوشت وحشتناک این
مــرد مطلع شــده بودند خــود را به محل
اسیدپاشی رساندند و پیکر نیمه جان مرد
را به بیمارستان انتقال دادند.

همسرم جدا شدم و سرپرستی پسران ۱۳
ساله و یک و نیم ساله ام را به عهده گرفتم.
من خــودم کار می کــردم و مخارج زندگی
مان را تامین می کردم  .وی ادامه داد :چند
هفته قبل از طریق اینستاگرام با پسر جوانی
به نام سینا آشنا شدم .او به من ابراز عالقه
کرد و از من خواست تا به دیدنش بروم .او
پسر مودبی بود و با حرف هایش اعتمادم را
جلب کرد .به همین خاطر با او
قرار مالقات گذاشتم  .آرزو
گفت :وقتی سر قرار
رفتم سینا به همراه
یکی از دوستانش
بـــه نــــام شــاهــیــن
دنبالم آمدند .من
که فکر می کردم
آن ها بــرای تفریح
دنبالم آم ــده انــد و
قــرار است در خیابان
ها دور بزنیم سوار خودرو
شــدم  .مــا در میانه راه بــا هم
صحبت کردیم اما آن ها یک باره به سمت
بیابان های اطــراف جــاده قدیم قم رفتند
و قصد داشتند مرا آزار دهند که مقاومت
کــردم .به همین دلیل مرا به شدت کتک
زدند .آن ها بدون توجه به التماس هایم مرا
آزار دادند و سپس از خودرو بیرون انداختند
من همان موقع به کالنتری رفتم و شکایت
کردم  .پزشکی قانونی نیز آثار کبودی روی
بدنم را تایید کرده است .این زن در حالی که
اشک می ریخت ،گفت :من در دام شیطانی
این دو پسر گرفتار شدم و هرگز فکر نمی
کردم آن ها چنین نیت شومی در سر داشته
باشند شب و روز کابوس می بینم از خودم
بدم آمده که چرا به این مرد اعتماد کردم
من مادر دو بچه ام و یک هفته است از زمین
و زمــان خجالت می کشم .با شکایت این
زن و در حالی که پلیس رد دو پسر شیطان
صفت را زده بود دیروز قضات دادگاه دستور
بازداشت آن ها را صادر کردند .قرار است آن
ها پس از بازداشت در دادگاه حاضر شوند و
از خود دفاع کنند.

توجهی نکرده بود.
زن جوان با گریه ادامه داد :من آن شب تا
صبحبرایگرفتنانتقامازشوهرمفکرکردم
تااینکهنزدیکیهایصبحتصمیمگرفتم
نقشهامراعملیکنم.بهانباریخانهرفتمو
ظرفچهارلیتری حاویاسیدرابرداشتم.
من با ظــرف اسید بــاالی سر شوهرم که
خوابیده بود ایستادم .می خواستم او را
تهدیدکنم تادستازبدرفتاریبرداردولی
او با دیدن من باالی سرش از خواب پرید و
ناخواسته ظرف اسید روی سرو صورتش
ریخت.من که شوکه شده بودم بالفاصله با
اورژانس تماس گرفتم ولی انگار کار از کار
گذشتهبود.
▪جنون ندارد

زن اسیدپاش که خونسردانه اعتراف
می کرد با دستور بازپرس جنایی تهران
در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت که
سالمت روان وی تایید شد و متخصصان
پزشکی جنایی اعالم کردند این زن جنون
ندارد.
▪قصاص زن

پــرونــده زن اســیــدپــاش بــعــد از صــدور
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زن جوان دیــروز بار دیگر در شعبه پنجم
دادگــــاه کیفری یــک اســتــان تــهــران به
ریاست قاضی بابایی و با حضور یک قاضی
مستشار پای میز محاکمه ایستاد.
در ابــتــدای جلسه گـــزارش پزشکی
قانونی به اولیای دم ابالغ شد و مادر
مقتول گفت :من به هیچ عنوان از خون
پسرم گذشت نمی کنم و برای عروسم
قصاص می خواهم .این زن مستحق
مرگ است.
سپس زن جــوان در حالی که اشک می
ریخت به دفاع از خود پرداخت و گفت :باور
کنید من قصد کشتن همسرم را نداشتم.
فقط می خواستم او را بترسانم تا دست از
بداخالقی بردارد.حتی قبال بارها به او
گفته بودم با اسید خودم و پسرمان را می
سوزانم ولی شوهرم با بی اعتنایی جوابم
را می داد  .رفتارهای بد همسرم و بی
اعتنایی های او به من و زندگی مان موجب
شدتادستبهاینکاربزنم.حاالپشیمانمو
از خانواده همسرم تقاضا دارم به خاطر نوه
خردسالشان مرا ببخشند.
بنابر این گزارش ،در پایان جلسه ،قضات
وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دکتر علیرضا شریفی یزدی
جامعه شناس و استاد دانشگاه
خشونتخانگییاخانوادگیجزوآسیب
هــای هر جامعه ای به شمار می رود و
تقریبا در همه جوامع مشاهده می شود
اما امروزه در اغلب خانواده ها خشونت شکل جدیدی به
خود گرفته است و عالوه بر خشونت مردان علیه زنان این
پدیده به صورت برعکس نیز در برخی خانواده ها دیده
می شود و زنان هم خشونت های بی شماری علیه همسران
خود نشان می دهند .نداشتن مهارت های زندگی و آشنا
نبودن با مهارت گفت و گو و حل مسئله از مــواردی است
که عامل شیوع خشونت خانوادگی بین زوج ها می شود.
مطالعات نشان می دهد زوج های جوان بدون در نظر گرفتن
نکات اشتراک و افتراق و بدون بهره مندی از مشاوره های
خانواده زیر یک سقف می روند و بعد از تشکیل خانواده تازه
مشکالت خود را نشان می دهد و خشونت های خانوادگی
افزایش می یابد .البته برخی زوج ها نیز بعد از گذشت سال
های طوالنی از ازدواج شان هنوز هم درگیری فیزیکی دارند
و نزاع و ضرب و شتم در این خانواده ها مشاهده می شود.
این زنان و مــردان نتوانسته اند در طول زندگی مشترک
مهارت های الزم را کسب کنند و به همین علت مشکالت
زندگی شان تمامی ندارد .برخی زوج ها در درون خانواده
مهارت های الزم را فرانگرفته اند و حتی نظام آموزشی هم
این مسائل مهم را به آن ها نیاموخته است  .بنابراین وقتی که
نمی توانند مشکالت خانوادگی را با صحبت و گفت و گو حل
کنند به پرخاشگری روی می آورند طبیعتا این افراد معیوب
رفتاری را در زندگی تکرار می کنند و به تدریج دچار ناکامی
و احساس یأس می شوند و کم کم احساس نداشتن امنیت
نیز عامل اضطراب و استرس دایمی شان می شود .اضطراب
و ناکامی در زندگی به خشم و سپس پرخاشگری خانوادگی
تبدیل می شود .زمانی که درگیری های شدید بین والدین
ریشه دار و عمیق می شود زنان و مردان به بیرون از خانه پناه
می برند و طالق عاطفی در روابط شان شکل می گیرد .البته
برخی از این زوج ها بعد از درگیری های مداوم و شکسته
شدن حرمت ها طالق و جدایی را ترجیح می دهند اما
طالق عاطفی به خاطر وجود فرزندان بیشتر در این زندگی
های اجباری مشاهده می شود .مشکل دیگر خشونت های
خانوادگی ،معضالت اقتصادی است که زوج ها در زندگی با
آن رو به رو می شوند و چون عده ای از خانواده ها تحت فشار
اقتصادی هستند سریع تر به پرخاشگری و خشونت علیه
یکدیگر روی می آورند و به این دلیل که در تامین نیازهای
اولیهزندگیشانباسختیمواجهمیشوندمرتکبخشونت
علیه یکدیگر می شوند بنابراین امنیت اقتصادی و اجتماعی
در کاهش و افزایش خشونت خانوادگی بی تاثیر نیست .زنان
و مردان به تدریج در این زندگی فرسایشی دچار افسردگی،
اضطراب و وسواس فکری می شوند و پرخاشگری در آن ها
افزایش می یابد تا حدی که ممکن است مرتکب قتل شوند و
دست به همسرکشی بزنند.

بازگشتمردگمشدهدرمراسمچهلمخودش

مرد جوان پس از یک ماه بی خبری وقتی به خانه
بازگشت با تصویر اعالمیه خود روی در خانه اش
روبه رو شد.
چندی قبل زن جوان همراه خانواده شوهرش
پای در دادسرای امور جنایی تهران گذاشت و از
ناپدید شدن شوهر  35ساله اش خبر داد.
در ادامه تیمی از ماموران اداره  11پلیس آگاهی
تهران برای پیدا شدن سرنخ از سرنوشت این مرد
جوان وارد عمل شدند و در گام نخست اطالعات
مرد گمشده را در بهزیستی و بیمارستان ها تحت
بررسی قرار دادند اما هیچ ردی از مرد جوان به
دست نیامد.
تیم پلیسی در ادامه با فرضیه آدم ربایی و قتل،
تجسس های فنی را آغاز کردند .این در حالی
بود که زن جــوان تاکید داشــت که هیچ کسی
با شوهرش دشمنی نداشته و آزارش به کسی
نرسیده است.
تحقیقات ادامــه داشــت و هیچ سرنخی از مرد
گمشده به دست نیامد تا این که در آخرین مرحله
تحقیقات ،خانواده مرد جوان به پزشکی قانونی
رفتند و تصاویر اجساد ناشناس پیش روی آن ها
قرار گرفت.
زن جــوان و خــانــواده شــوهــرش پــس از دیــدن
چند تصویر یک جسد که شباهت زیادی به مرد
گمشده داشت مشکوک شدند و پس از بررسی
هــای بیشتر او را همان مــرد گمشده معرفی

کردند.
بررسی ها نشان از آن داشــت که مرد جــوان با
ضربات چاقو به قتل رسیده و با توجه به گذشت
زمــان ،جسد در زمان پیدا شدن متعفن بوده و
خانواده با دیدن همان تصویر اعالم کردند که
این جسد همان پسر گمشده شان است.
به این ترتیب مراسم ختم در همان محلی که
جسد از ســوی پزشکی قانونی دفــن شــده بود
برگزار و سنگ قبری به نام مرد جوان نوشته شد.
ماجرای قتل مرد گمشده در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی تهران قرار داشت اما بعد از  40روز
سناریوی عجیبی پیش روی ماموران قرار گرفت.
خانواده مرد جوان خودشان را برای مراسم چهلم
پسرشان آماده می کردند و جلوی در خانه شان
پارچه مشکی و بنرهای تسلیت نصب شده بود که
ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد.
مرد گمشده پشت در خانه بود و با چهره ای بهت
زده و متعجب وارد خانه شان شد و این در حالی
بود که همسر و خانواده این مرد نیز شوکه شده به
او خیره شده بودند.
جیغ و فریادها سکوت داخل خانه را شکست و
همگی از این که مرد جوان زنده است خوشحال
بودند و مرد گمشده نیز با لبخند می گفت که من
زنده ام و چرا برای من مراسم ختم و سوگواری
گرفتید؟!
پــس از آرام شــدن همه اهــل خانه مــرد جــوان

سرقتهالیوودیدزدانازطالفروشیتهران

دزدان حرفه ای که قصد داشتند با سوراخ کردن سقف مغازه طالفروشی
دست به سرقت بزنند با حضور پلیس فراری شدند.
عقربه ها ساعت یک ظهر یک شنبه  7مهر امسال را نشان می داد که سامانه
«مها» کالنتری  144جوادیه تهران پارس به صدا در آمد و همین کافی بود تا
ماموران از سرقت از یک مغازه طالفروشی مطلع شوند.
به این ترتیب ،تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به مغازه طالفروشی
اعزام شدند و با حضور در محل با صحنه عجیبی روبه رو شدند.
دزدان از مسیر ساختمان های کناری خود را به پشت بام مغازه طالفروشی
رسانده بودند و با سوراخ کردن سقف قصد ورود به مغازه را داشتند که آژیر
مغازه فعال شده و با توجه به این که این مغازه طالفروشی به سامانه مها متصل
بوده است خیلی زود ماموران از تصمیم دزدان مطلع شدند .دزدان با اطالع
از فعال شدن آژیر طالفروشی قبل از حضور ماموران پا به فرار گذاشته اند که
تحقیقات برای دستگیری عامالن این سرقت نافرجام دردستور کار ماموران
پلیس تهران قرار گرفته است .بنا بر این گزارش ،منصور حشمتیان رئیس
کالنتری 144جوادیه تهران با اعالم این خبر گفت :کلیه صنوف طالفروشی
و جواهرفروشی برای حفاظت از اموال خود باید به سامانه «مها» مرکز هدایت
الکترونیکی متصل شوند تا دزدان در اجرای نقشه شان ناکام بمانند.

در خصوص ناپدید شدنش ادعا کرد که در این
مدت در منطقه پاکدشت تهران مشغول کار بوده
است و گوشی تلفن همراهش را نیز با خود نبرده و
هیچ شماره تلفنی را به یاد نداشته است تا خانواده
اشراازمحلکارشباخبرکندوفکرنمیکردهدر
اینمدتکسینگراناوشودوباخونسردیکامل
در محل کارش مشغول بوده است.
بنا بر این گزارش ،بار دیگر تحقیقات پلیسی برای
شناسایی جسد دفن شده در دستور کار ماموران
پلیس تهران قرار گرفت و پرونده گم شدن مرد
جوان مختومه شد.

جسدسرگردانبین 2حوزهقضاییجنوبتهران

پیدا شدن جسد مــردی ناشناس در محل پسماندهای زباله های منطقه
کهریزک باعث اختالف بین دادسرای امور جنایی تهران و دادگاه عمومی
کهریزک شد .روز 19شهریور امسال کارگران پسماند زباله در منطقه کهریزک
تهران وقتی در بسته بزرگ مشکی رنگی را که داخل زباله ها افتاده بود باز
کردند با جسد مرد جوانی روبه رو شدند و همین کافی بود تا تیمی از ماموران
برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شوند .جسد ناشناس به دستور بازپرس ویژه
قتل کهریزک به پزشکی قانونی منتقل و در بررسی ها مشخص شد مردجوان به
دلیل شوک ناشی از خونریزی با ضربات چاقو به ناحیه سینه تسلیم مرگ شده
است .در این مرحله قاضی شعبه  104دادگاه عمومی کهریزک با توجه به این
که  42خودروی شهرداری از  12منطقه تهران زباله ها را به مخزن کهریزک
منتقل می کنند محل وقوع جرم را در تهران اعالم و به همین دلیل پرونده را
به دادسرای امور جنایی تهران منتقل کرد تا تحقیقات برای شناسایی جسد
مرد ناشناس و عامل این جنایت آغاز شود .دادسرای امور جنایی تهران نیز با
فرض این که قتل در همان منطقه پسماندهای زباله رخ داده باشد پرونده را
به دادگاه کهریزک بازگرداند .بنا بر این گزارش ،پرونده قتل مرد ناشناس در
شعبه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت تا اعالم کند این پرونده
در کدام دادسرا بررسی شود.

