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خاطره

بچه های قد و نیم قد
سرهنگ بازنشسته شمس آبادی
زمستان سال  70بود .گزارش شد که یک مرد در کهگیلویه و
بویر احمد به طرز مرموزی گم شده است و باید از تهران به آن
جا میرفتیم .مرد گمشده امیر نام داشت بنابراین به خانه شان
رفتم تا تحقیق کنم ،وقتی وارد خانه شدم ،زن جوانی را با چهار
بچه قد و نیم قد دیدم که نگران شوهرش بود.
امیر مسافرکشی میکرد به همین دلیل با یکی از ماموران
پلیس محلی به مکان هایی که احتمال داده میشد او را در آن
جا دیده باشند رفتیم .هنوز یک روز نگذشته بود که جسد امیر
توسط چوپانی در بیابانهای اطراف شهر پیدا شد.
امیر کشته شده بود و جسد خون ریزی شدیدی داشت .وقتی
آثار کشیده شدن او را روی زمین دنبال کردیم ،متوجه شدیم
مرد جوان نزدیک به  3کیلومتر خودش را روی زمین کشیده و
سعی داشته خود را به کنار جاده برساند اما در همان میان راه
از سرما و خون ریزی زیاد از نفس افتاده است.
سپس به آژانسی رفتیم که امیر در آن مسافرکشی می کرد.
صاحب آژانس گفت که آخرین بار دو جوان برای گرفتن ماشین
به آژانس رفتهاند و رانند هشان امیر بوده که دیگر برنگشته
است.
شکی نبود که امیر توسط دزدان ماشیناش کشته شده است
بنابراین خیلی زود دوربین مداربسته آژانس را بازبینی کردیم و
چهره دو جوان مظنون در چنگ مان بود .در ادامه چند دوربین
مداربسته دیگر را که در نزدیکی آژانس بود ،بازبینی کردیم و
صحنه عجیبی روبه روی ما قرار گرفت.
در فیلم دیدیم دو پسر جــوان از یک نیسان آبی رنگ پیاده
شدند و همین سرنخ خوبی بود .شماره پالک نیسان آبی رنگ
را در سیستم ثبت و خیلی زود صاحب خــودرو را شناسایی
کردیم .وقتی نزد او رفتیم گفت که وانت دست برادرش بوده
و از ماجرای قتل هیچ اطالعی نــدارد .صاحب نیسان را در
بازداشت نگه داشتیم تا به برادرش حرفی نزند سپس به سراغ
پسر جوان که در یک کارگاه سدسازی کار میکرد رفتیم و
حمید را که یک جوان قوی هیکل و قد بلند بود دستگیر کردیم.
حمید حرفی نمی زد ،درست به یاد دارم که ظهر بود و حمید
روی زمین نشسته بـــود.آرام به سمت او رفتم و گفتم :من
مشکلی ندارم اگر اعتراف نکنی ولی بزرگان طایفه مردی که
به قتل رساندی از من خواستند تو را در اختیار آن ها قرار دهم و
با توجه به این که اعتراف نمیکنی اگر بازپرس پرونده تو را آزاد
کند من به ناچار تو را تحویل آن طایفه خواهم داد.
حمید میدانست اگر اعتراف نکند و دست طایفه امیر بیفتد
خونش را میریزند ،لحظاتی سکوت کرد و من نیز آرام به سمت
در خروجی رفتم که ناگهان حمید گفت :همه چیز را میگویم
ولی باور کنید من قاتل نیستم.
همین کافی بود تا ارتباطم را با حمید بیشتر کنم  .به سرعت
خودم را به او رساندم و گفتم :میدانم تو قاتل نیستی! به همین
دلیل میخواهم بگویی چه اتفاقی افتاده تا خانواده مقتول تو
را به عنوان قاتل اعدام نکنند.
از اعترافات حمید فهمیدم وقتی از سربازی ترخیص شده،
همراه دو هم خدمتیاش که یکی از آن ها سرباز فراری بوده،
برای کار به کارگاه سد سازی رفته و در آن جا مشغول به کار
شده اســت .او در همین پاتو قهای کارگری با دوستانش
مواد مخدر گل میکشد و خیلی زود هر سه معتاد به شیشه
می شوند.
حمید گفت :یک روز در کارگاه از یکی از همشهریهای مان که
ماشین داشت خواستیم ما را تا شهر برساند که مخالفت کرد.
همان جا همه شرط بندی کردیم تا یک هفته دیگر خودمان
ماشین میگیریم و با ماشین به کارگاه میرویم.
سه پسر جوان ابتدا تصمیم گرفته بودند در نقش مسافر از
رانندهها زورگیری کنند تا پول یک خودرو را به دست بیاورند
اما ترسیده بودند و با همفکری تصمیم گرفتند یک ماشین
بدزدند.
در اعترافات حمید مشخص شد که روز جنایت او دوستانش
را با نیسان آبی رنگ برادرش جلوی یک آژانس پیاده کرده و
کامران و سعید از راننده آژانس خواستهاند آن ها را به بیرون
شهر برساند و در مسیر حمید نیز آن ها را تعقیب کرده است.
راننده آژانس با تهدید دو مسافرش از مسیر خارج می شود
و به جــاده فرعی مــیرود ،حمید جلوتر نمی رود و منتظر
میماند و بعد از دقایقی کامران وسعید با ماشین راننده
آژانس سر جاده می آیند ولی هر دو ترسیده بودند  ،آن ها از
حمید می خواهند به سراغ راننده آژانس برود و ببیند زنده
است یا مرده؟!
حمید گفت که از ترس دو برابر همیشه شیشه کشیده و به
سمت محل درگیری با راننده آژانس رفته است اما در میان راه
از ترس مسیرش را تغییر داده و پیش دوستانش بازگشته و به
دروغ گفته که هیچ خبری از راننده آژانس نیست.
جالب این بود که حمید روز حادثه به دلیل مصرف زیاد شیشه،
با توهمی که در ذهن اش شکل گرفته بود فکر می کرد گله های
زیاد گرگ او را دنبال می کنند به همین دلیل پیش دوستانش
برگشته بود.
همین اعترافات کافی بود تا با یک تیم پلیسی در کهگیلویه
و بویراحمد ،کامران و سعید را در کارگاه سدسازی دستگیر
کنیم.
دو پسر جوان وقتی دیدند دوست شان به ماجرای سرقت و
زورگیری اعتراف کرده و داستان سراییهایشان بی فایده
است به قتل اعتراف کردند.
کامران در اعترافاتش گفت که ما قصد سرقت خودرو را داشتیم
اما راننده مقاومت میکرد و میگفت چهار تا بچه دارم و قسم
میداد که خودرویش را سرقت نکنیم .کلی شیشه کشیده
بودیم و حالت عادی نداشتیم به همین دلیل چند ضربه چاقو
به او زدیم و ماشین اش را دزدیدیم .بعد از سرقت هم از حمید
خواستیم به سراغ مقتول برود و ببیند زنده است یا مرده ؟! که
بعد از دقایقی او آمد و گفت که راننده نیست ،ما هم فکر کردیم
زنده مانده و فرار کرده است.
یادم میآید که سه جوان به خاطر یک اشتباه و شرط بندی
در برابر اتهام قتل عمد قرار گرفته بودند و اگر حمید به سراغ
راننده خودرو میرفت شاید او زنده میماند.

9

ازدواج پنهانی مرد پولدار با خانم
سرایدار ویالی ساحلی اش در شمال
تراژدی تلخی را کلید زد.
پسر جوان پس از سال ها زندگی در
شرایط سخت ،وقتی فهمید پدرش
مردی ثروتمند بوده است به جست
و جــو پــرداخــت و توانست بــه ارثیه
میلیاردی پدرش برسد.
▪ازدواج پنهانی

اوایل سال  78مرد میلیاردر که چند
سالی از ازدواجـــش می گذشت و
صاحب بچه و زندگی بدون دغدغه
ای بــود ،بــرای استراحت و خوش
گذرانی تصمیم گرفت در یکی از
شهرهای شمالی خانه ویالیی بخرد
و بعد از خرید خانه لوکس یک زن
جوان که از شوهرش جدا شده بود
به عنوان سرایدار در اتاق سرایداری
زندگی خود را آغاز کرد.
احمد  41ساله آخر هفته ها همراه
خــانــواده بــه ویــای لوکس خــود در
شمال کشور می رفت و فریبا کارهای
آشپزی و نظافت خانه ویالیی را انجام
می داد  .یک سال از این رفت و آمدها
گذشت و احمد در این مدت به فریبا
عــاقــه پــیــدا ک ــرد.روزه ــا گــذشــت و
احمد که فــرزنــدش به مدرسه می
رفت دیگر نمی توانست آخر هفته
ها برای استراحت با خانواده اش به
خانه ویالیی برود و با توجه به این که
دلباخته فریبا شده بود تصمیم گرفت
تنهایی به سفر برود و خانواده اش نیز

با این موضوع مخالفتی نداشتند.
اح ــم ــد پـــس از م ــدت ــی از فــریــبــا
خواستگاری کرد و قرار شد بدون این
که خانواده احمد متوجه ماجرا شوند
این زن و مرد با هم ازدواج کنند.
فریبا زن صیغهای احمد شد و تنها
خانواده زن جوان از این ماجرا با خبر
بودند .سپس زندگی فریبا با توجه به
ثروتمند بودن شوهرش وارد مرحله
جدیدی شد.
▪فرزند ناخواسته

یک سال از این ماجرا گذشت و فریبا
که مدتی بود حال خوبی نداشت با
مراجعه به پزشک متوجه شد صاحب
فرزند شــده اســت .وقتی احمد در
جریان این خبر قرار گرفت برعکس
فریبا که ناراحت بــود ،از این که از
همسر مورد عالقه اش صاحب فرزند
شده است ،خوشحال بود.
چند مــاه گذشت و فریبا در سکوت
خانوادگی صاحب فرزند شد و پسر
کوچولوی احمد به دنیا آمــد  .مرد
ثروتمند از ایــن که صاحب یک پسر
شده بود خوشحالی می کرد اما هیچ
وقت نتوانست این خوشحالی را در
کنار خانواده خودش بیان کند و رفت
و آمدهای او به خاطر پسرش به خانه
ویالییزیادشدهبود.
ســال ها گذشت ،آرش کوچولو به
مدرسه می رفــت و خــانــواده احمد
که در این سال ها به رفت و آمدها و
رفتارهای زن سرایدار مشکوک شده

خودکشی؛پایانشکست
عشقیپسرورزشکار!
پسر جوان وقتی شنید زن مورد عالقه اش در گذشته چند
ازدواج ناموفق داشته است پس از انتقام گیری آتشین
خودکشی کرد.
چندی قبل جوان ورزشکاری که در کار بدن سازی فعالیت
داشت ،هنگام فروش داروهای ورزشی در فضای مجازی
با زن جوانی که یک کانال فشن و مد داشت آشنا شد و زن
جوان شروع به تبلیغات فروش داروهای ورزشی در کانال
تلگرامی خود کرد.
همین بهانه کافی بود تا جوان  39ساله که اشکان نام
داشت ،برای آشنایی بیشتر با سیمین یک قرار مالقات
بگذارد و پس از این دیدار دوستی آن ها گرم تر و صمیمیتر
شد تا جایی که سیمین و اشکان مثل یک زوج بیشتر روز را
با هم می گذراندند.
اشکان خیلی زود دلباخته زن جــوان شد و تصمیم به
ازدواج با او گرفت اما سیمین وقتی شنید پسر ورزشکار
قصد ازدواج دارد خواست تا چند روزی درباره این مسئله
فکر کند.
مدتی گذشت ،سیمین پیشنهاد اشکان را پذیرفت اما
خواست دوستی آن ها ادامه داشته باشد تا پس از مدتی
که شرایط او بهتر شد مراسم خواستگاری را برگزار کنند.
پسر جوان که سیمین را دیگر همسر مورد عالقه خود می
دید ،در مدت دوستی حتی خودرویش را به او داد و هرچه
داشت در اختیار زن جوان گذاشت.
▪داستان سرایی های دروغین

اشکان یک دل نه صد دل عاشق سیمین شده بود تا این
که یک خبر عجیب به گوش او رسید .پسر جوان شوکه
شده و چند روزی در سکوت بود و حتی از در خانه شان نیز
بیرون نیامد.
سیمین به این رفتار مشکوک شد به همین دلیل به در
خانه اشکان رفت و فهمید که پسر ورزشکار از ازدواج های
گذشته او با خبر شده است.
اشکان شنیده بود که سیمین در گذشته چند ازدواج داشته
و حتی صاحب فرزند است و در این مدت گذشته اش را از
او پنهان کرده و با فریبکاری هایش توانسته بود پول زیادی
به جیب بزند.
▪انتقام گیری آتشین

طور کامل با احمد قطع کند.
احــمــد مخالف ایــن اتــفــاق بــود اما
شرایط دست به دست هم داد و او
پذیرفت که دیگر همسر صیغه ای و
فرزندش را مالقات نکند .خانواده
احــمــد نــیــز او را یــک لحظه تنها
نگذاشتند و در همه سفرها همراه
او بودند.
سال ها گذشت و احمد از دلتنگی
پــســرش پــیــر شــد و دیــگــر کــســی از
سرنوشت فریبا و آرش اطالع نداشت
تا این که پس از  20سال مرد ثروتمند
بر اثر بیماری روی تخت بیمارستان
تسلیم مرگ شد.

اشکان که خشمگین شده بود ،برای انتقامگیری سواربر
خودروی برادرش شد و به سراغ سیمین رفت و خودروی
این زن فریبکار را به آتش کشید سپس سوار بر خودرو پا به
فرار گذاشت اما در مسیر با یک خودرو تصادف کرد.
ماجرای آتش سوزی عمدی به پلیس تهران مخابره شد و
تیمی از ماموران برای دستگیری اشکان وارد عمل شدند.
آن ها در تحقیقات پی بردند که این جوان ورزشکار در زمان
فرار از صحنه آتش سوزی با یک خودرو تصادف کرده است.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که روز  11مهر امسال
با جسد حلق آویز شده اشکان روبه رو شدند.
بررسی ها نشان می داد که اشکان پس از این شکست
عشقی دســت به انتقام گیری آتشین زده و در آخــر به
زندگیاش پایان داده است.

▪ارثیه پدری

ازدواج او به شهر شمالی رفتند و
بــا فریبا درگــیــر شــدنــد و در پایان
ایــن مــاجــرا فریبا کــه بحث آبــروی
خــانــوادگــی در شهرشان مهم بود
پذیرفت با گرفتن پول از خانه ویالیی
به شهر دیگری سفر و رابطه اش را به

بودند پیگیر ماجرا شدند تا این که
فهمیدند زن سرایدار با احمد ازدواج
پنهانی داشته و حاصل این ازدواج
یک پسر به نام آرش است.
▪قطع رابطه

خانواده احمد با اطالع از ماجرای

آرش که در این سال ها بدون حمایت
پ ــدر و بــا دلــســوزی ه ــای م ــادرش
دانشجو شده بود ،وقتی از او که در
بستر بیماری بــود شنید خانواده
پدرش باعث جدایی آن ها شد هاند
تصمیم گرفت پدرش را مالقات کند.
فریبا یک زن سالخورده و در کنج
خانه نشسته بود و آرش که در جست
وجـــوی پـــدرش بـــود ،در نخستین
مــرحــلــه بــه خــانــه ویــایــی در شهر
شمالی که آن جا به دنیا آمــده بود
رفت و از اهالی محل شنید که چند
ســال قبل خانه ویــایــی پــدرش به
فروش رفته است.
یکی از مغازه داران که از قدیم با
احمد در ارتــبــاط بــود وقتی شنید
آرش در جست وجوی پدرش است

با او دیدار کرد و توانست نشانی خانه
احمد را به تنها پسر او بدهد و پسر
جوان به تهران سفر کرد.
آرش وقتی به خانه لوکس در شمال
تهران رسید شنید که پدرش فوت
کرده و دختر بزرگ خانواده وقتی در
برابر آرش قرار گرفت با بدرفتاری از
او خواست از محل زندگی شان دور
شود.
پسر دانشجو تصمیم گرفت ارثیه
پــــدر یاش را بــگــیــرد و از زنــدگــی
روستایی و سختی که داشت نجات
پیدا کند به همین دلیل به دادگاه
کیفری  2تهران رفت و اعالم شکایت
کرد.
دادگــاه با توجه به صیغه ای بودن
ازدواج فریبا و احمد بــرای اثبات
ادعاهای آرش دستور داد آزمایش
 DNAانجام شود تا در صورت اثبات
شدن این ازدواج ارثیه پدری به آرش
برسد.
▪اثبات فرزندی

آزمایش  DNAانجام و مشخص شد
آرش فرزند احمد است و حضور چند
شاهد که از ازدواج پنهانی فریبا و
احــمــد بــا خبر بــودنــد کــافــی بــود تا
دادگاه رای را به نفع آرش اعالم کند.
بدین ترتیب آرش پس از ســال ها
زنــدگــی در شــرایــط سخت بــه یک
ســرمــایــه مــیــلــیــاردی رســیــد و در
نخستین اقدام یک خودروی لوکس
خرید و به دیدار مادر پیرش رفت.

حکم قصاص شکسته شد

گره کور شلیک مرگ در پارکینگ بیمارستان عرفان
حکمقصاصعاملجنایتمسلحانهدربرابربیمارستان
عرفان تهران در دیوان عالی کشور شکسته شد.
ایــن مــرد بــار دیگر محاکمه شد و در صحن دادگــاه
اعترافات قبلی اش را پس گرفت.
▪شلیک مرگ

صدای شلیک گلوله شامگاه بیست و دوم آذر سال ۹۵
در خیابان بخشایش سعادت آباد  ،مقابل بیمارستان
عرفان شنیده شد و مأموران کالنتری  ۱۳۴شهرک
غرب را به محل کشاند.
شواهد نشان م ـیداد یک مرد که کاله و ماسک به
صورت داشته ،به مرد جوانی به نام محمدرضا34ساله
که در حال پنچرگیری خــودروی رانــای خود بوده،
شلیک کرده و بالفاصله از محل گریخته است .پیکر
خونین محمدرضا به بیمارستان عرفان منتقل شد اما
به خاطر برخورد دو تیر به جمجمه جان سپرد.
▪یک شاهد

تحقیقاتپلیسآغازشدهبودکهیکیازدوستانقربانی
گفت :پسر جوانی به نام پیمان را هنگام پنچر کردن
خودروی مقتول دیده است.
با اظهارات این شاهد پیمان بازداشت شد اما ادعا کرد
با قربانی دوست بوده است و از نحوه کشته شدن وی
اطالعی ندارد.
▪اختالف با همسر

پلیس درمرحلهدیگریازتحقیقاتدریافتمحمدرضا
از مدتی قبل با همسر  ۳۰ساله اش به نام الهه اختالف
داشته و پس از جدایی ،بار دیگر به زندگی سابق رجوع
کرده و صاحب دومین فرزند شده بود .
▪رابطه پنهانی

پلیس به پرس وجو از الهه پرداخت و به رابطه پنهانی
وی با یکی از دوستان محمدرضا به نام پیمان پی برد.
در بررسی ها روشن شد زمانی که الهه و محمدرضا
از یکدیگر جدا شده بودند پیمان با الهه رابطه پنهانی
داشته اما پس از رجوع دوباره الهه به زندگی سابقش
رابطه آن ها پایان یافته بود .
▪ردزنی مخابراتی

ماموران با تکمیل تحقیقات فهمیدند تلفن همراه
قربانی و همچنین تلفن همراه پیمان در حوالی محل
وقوعجنایتآنتندهیداشتهاست.باروشنشدناین
ماجرا فرضیه جنایت از سوی رقیب عشقی قوت گرفت
اما این در حالی بود که پیمان همچنان منکر قتل بود.
▪اعتراف

در حالی که چندین ماه از بازداشت پیمان گذشته بود،
وی سرانجام به قتل اعتراف کرد.
پیمان گفت  :من و محمد رضا هشت سال پیش در یک
گروه تلگرامی با هم آشنا شدیم .رفت و آمدهای ما با
هم بیشتر شد و من به خانه آن ها هم می رفتم تا این که
متوجه شدم او و همسرش از هم جدا شده اند .من که
به الهه عالقه مند بودم چند بار با او تماس گرفتم و به
دیدنش رفتم .اما پس از مدتی فهمیدم الهه بار دیگر به
زندگی سابقش برگشته و آن ها صاحب دومین فرزند
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شده اند .آن موقع بود که رابطه ام را با الهه تمام کردم
ولی از الهه شنیده بودم محمدرضا مرد بدخلقی است
و با او رفتار درستی ندارد .به همین دلیل می خواستم
با محمدرضا صحبت کنم تا اگر از زندگی اش راضی
نیست الهه را طالق دهد و من با او ازدواج کنم.
وی ادامه داد :آن روز طبق نقشه قبلی با کاتر الستیک
رانای محمدرضا را پنچر کردم .او مقابل بیمارستان
عرفان درحالپنچرگیریبودکهباالیسرشرفتمودو
تیر به سرش شلیک کردم .سپس تفنگ را داخل کانال
آب انداختم و با خودروی دوستم فرار کردم.
▪کیفرخواست

بــه دنــبــال بـــازســـازی صــحــنــه جـــرم بــــرای پیمان
کیفرخواست صــادر شد و وی در شعبه  ۱۱دادگــاه
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و
ادعا کرد تحت فشار روانی قتل را گردن گرفته است.
▪حکم قصاص

در پایان آن جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به
درخواست اولیای دم وی را به قصاص محکوم کردند
اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد و قضات
خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند.
بدین ترتیب پیمان دیــروز بار دیگر پای میز محاکمه
ایستاد.
▪در دادگاه

در ابتدای جلسه اولیای دم برای پیمان حکم قصاص
خواستند اما دختر 11ساله قربانی گفت که از متهم
هیچ شکایتی ندارد.
سپس وکیل اولیای دم به دفاع پرداخت و با ذکر چند
نکته تاکید کرد که پیمان قاتل است .وی گفت :پلیس
به نقطه زنی آنتن دهی تلفن همراه متهم پرداخته و
مشخص شده گوشی وی در زمان جنایت در همان
مکان آنتن دهی داشته است .از طرفی پیمان در پلیس
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آگاهیاعترافکردهباکاترالستیکخودرویقربانیرا
پنچر کرده است .این در حالی بود که قبل از این پلیس
به این ماجرا پی نبرده بود.از طرفی یکی از دوستان
قربانی در تحقیقات اولیه گفته که پیمان را هنگام پنچر
کردن خودروی محمدرضا دیده است .مدرکی نیز دال
بر شکنجه شدن متهم در پلیس آگاهی به دست نیامده
است .به نظر می رسد انکارهای متهم در این جنایت
بی تاثیر است از این رو برایش تقاضای قصاص دارم.
سپس پیمان پشت تریبون دفاع ایستاد و گفت :من در
بازداشتگاه تحت فشار روانی شدیدی بودم .به همین
دلیلبهقتلاعترافکردم.منهیچنقشیدراینماجرا
نداشتم و به دروغ گفتم محمدرضا را کشته ام .من نمی
دانم او چرا در خیابان مورد حمله مرد ناشناسی قرار
گرفته و کشته شده است .من در زمان قتل در مغازه ام
در میدان صادقیه مشغول کار بودم.اگر هزار بار دیگر
هم محاکمه شوم می گویم بی گناهم.
سپس همسر قربانی که با قرار وثیقه آزاد بود به اتهام
رابطه نامشروع در جایگاه ویژه ایستاد و گفت  :پیمان
دوست شوهرم بود و به خانه ما رفت و آمد داشت .بعد از
مدتی متوجه عالقه او به خودم شدم اما به او گفتم بهتر
است با من تماس نداشته باشد.ما هیچ رابطه ای با هم
نداشتیم و شکایتی از وی ندارم.
با پایان اظهارات همسر قربانی وکیل پیمان به دفاع
پرداخت .وی گفت:اظهارات شهود در این پرونده ضد
و نقیض است و نمی توان به آن استناد کرد .محل کار
متهم در نزدیکی محل وقوع جنایت است و طبیعی
است که موبایل موکلم در آن منطقه آنتن دهی داشته
باشد .موکلم بی گناه است و بی دلیل بازداشت شده
است.
بنابهاینگزارش،درپایانجلسهقضاتواردشورشدند
تا رای صادر کنند.
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