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امید آرمین
جسد نیمه عریان مهندس دقیق ًا زیــر پــای پنجره
خانهاش داخل جوی آب افتاده بود ،بدنش کام ً
ال
خــونآلــود بــود و آثــار جــراحــات بــا چاقو روی همه
اندامهای بدنش دیده میشد .شکستگی شاخههای
درختی که در پیاده رو بود نشان میداد شاهرخ بعد
از این که به قتل رسیده ،از پنجره به پایین پرتاب شده
است .ساعت  8صبح بود که بازپرس پژوهش از یک
قتل مطلع شد و به آن جا رفت .مهندس جوان با پشت
سر به صورت طاقباز داخل جوی سیمانی و خالی
از آب افتاده بود .وجود خون داخل جوی آب نشان
میداد که به خاطر ارتفاع زیاد محل سقوط شاهرخ
او با افتادن در آن جا دچــار شکستگی و لهشدگی
در جمجمه سر شده و خون در آن جا پاشیده شده
است .دکتر افروز به بازپرس گفت که مقتول با 20
ضربه سطحی و عمقی چاقو در حالت مرگ از پنجره
بیرون افتاده است .پزشک جنایی گفت که با توجه به
لختگی خون و بند آمدن آن در محل چنگهایی که
به نظر میرسید با ناخن زنانهای برای شکنجه دادن،
کشیده شــده ،قتل نیمههای شب رخ داده است.
ماموران تشخیص هویت نیز با بررسی جسد گفتند که
آثار ریسمان روی مچ پاها و دستان شاهرخ ،دیده شده
است .بازپرس در خانه شاهرخ دید همه اثاثیه خانه به
هم ریخته است .روی میز پذیرایی زیر سیگاری بود که
داخل آن پر از فتیلههای سیگار با رژ لب قهوهای رنگ
دیده میشد و مشخص می کرد مهندس میتوانست
شب جنایت مهمان زن داشته باشد .روی مبل راحتی
سبزرنگی آثار پاشیدگی خون دیده میشد و قطرات
خــون روی فــرش و سرامیک سفید رنــگ تا جلوی
پنجره به چشم می خورد .لبه پنجره از کف اتاق یک
متر بیشتر فاصله نداشت و در این قسمت روی همه
دیوارها و سکوی پنجره آثاری از مالیدگی خون دیده
میشد .بازپرس که هنگام ترک خانه شنید چند
پسرجوان ،دو دختر مهمان خانه مهندس را دیدهاند،
بالفاصله به خانه بازگشت و تلفن همراه شاهرخ را
که روی میز تلویزیون بود ،روشن کرد و به دستکاری
شاسیهایش پرداخت .از ساعتی که جوانان همسایه
ادعا کرده بودند دو دختر را در برابر خانه شاهرخ  ،در
حال گفت و گوی تلفنی دید هاند و مقتول نیز با در
دست داشتن گوشی از پنجره بیرون را نگاه کرده و در
را به روی دو مهمانش باز کرده است تا ساعت  11شب
هیچ تماسی با این گوشی گرفته نشده بود .به راحتی
شماره تلفن دو دختر جوان به دست آمد .هنوز ساعت
 16نشده بود که دختری با سر و وضعی آشفته و آرایش
غلیظ رو به روی میز بازجویی نشسته بود .او وقتی
شنید باید دوست اش را هم خبر کند تا به دادسرا
بیاید شروع به دروغ گویی کرد اما باشنیدن این که او و
دختر دیگری را دیده و آن ها کامال شناسایی شده اند،
گفت :من همسر صیغه ای شاهرخ هستم .او خودش
قاطی کرد ،من با خواهرم به خانهاش رفتیم ،البته
او نسیم را نمیشناخت و برای نخستینبار خواهرم
را دید .او وقتی قرص اکس خورد و بعد پشت سر هم
مشروب سر کشید دیگر یک مرد قابل کنترل نبود.
صدای نوار را زیاد کرد و به من گفت میخواهد با
خون خود اشعار عاشقانه بنویسد .خواستم مانع شوم
اما نشد .چاقویی را برداشت ،ابتدا یک زخم سطحی
کشید ،سعی کردم با او گالویز شوم و چاقو را بگیرم،
وقتی ناخنهایم به بدنش خورد بیشتر میخندید .او
ناگهان من را هل داد و شروع به زدن ضربات وحشیانه
به بدنش کرد ،سپس در حالی که رمق از دست میداد
خود را به پنجره رساند باالی سکو رفت و به سمت
من برگشت ،دستی تکان داد و سقوط کرد .وقتی از
پنجره بیرون افتاد تصمیم گرفتیم فرار کنیم و با نسیم
آن جا را ترک کردیم .بازپرس با چهار دلیل ثابت کرد
ساغر دروغ می گوید .او قتل را گردن گرفت .بازپرس
این بار یک دلیل آورد که در قتل تنها نبوده است .
این دو خواهر پذیرفتند که قتل را با هم انجام داده
اند و مشخص شد که ساغر و نسیم وقتی پی بردهاند
مهندس آنان را فریب داده است ،تصمیم به انجام این
جنایت گرفتهاند.
▪پاسخ معما

چ دست و پای مقتول آثار بسته شدن
دلیل یکم :روی م 
ریسمان بود اما ساغر هیچ اشارهای به آن نکرد.
دلیل دوم :در صحنه قتل ،بازپرس دید که جز مبل
راحتی سبز رنگ هیچ کجا خون آلود یا اثر پاشیدگی
خون نیست و فقط قطرات خون تا پای پنجره دیده
میشد در حالی که ساغر میگفت او دیوانه وار به
خودش ضربه میزد و در اتاق می دوید ،اگر این گونه
بود باید در همه بخشهای خانه خون شاهرخ می
پاشید ،پس او را روی مبل بسته ،کشته و سپس سمت
پنجره کشانده بودند.
دلیل سوم :آثار مالیده شدن خون روی سکو و دیوار
پــای پنجره نشان مــیداد کــه بــر خــاف ادعــاهــای
ساغر ،مقتول روی سکو نرفته است بلکه سعی شده
او را کشان کشان به پنجره برسانند و پیکر سنگین و
خونآلود او را در حالی که خون به دیوار و سکو مالیده
میشد باال بکشند.
دلیل چهارم :جسد شاهرخ ،در جوی آب سیمانی
افتاده بود و فاصله بین ساختمان با جوی آب یک پیاده
روی سه متری بود که آثاری از خون نیز روی آن دیده
نمیشد پس شاهرخ نمیتوانست با لیز خوردن در
جوی آب بیفتد و اگر این داستان واقعیت داشت جسد
باید پای دیوار و در پیاده رو پیدا میشد.
دلیل پنجم:فاصله سه متری جوی آب با لبه پنجره
نشان میدهد یک زن تنها نمیتوانست جسد را پرتاب
کند پس نسیم ،همدست او بود.

تازه دامادی قبل از برگزاری مراسم ازدواج ،همسرش را به
قتل رساند.
خانواده عروس خانم از قصاص او گذشت کردند و قاتل دیروز
از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد.
این مرد به خاطر ابتال به بیماری خونی از قضات دادگاه
خواست تا زودتر حکم آزادی اش را صادر کنند.
خرداد سال  ،95بهنام 32ساله ،همسرش به نام مهشید را
در خانه شان (خانه پدریاش) در خیابان بنی هاشم با ضربه
آجر به سرش کشت و همان جا تسلیم پلیس شد.
وی پــای میز محاکمه ایستاد و به درخــواســت پــدر و مادر
همسرش به قصاص محکوم شد.
حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار
گرفته بود که وی توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم
را جلب کند و از قصاص رهایی یابد.
▪در دادگاه

وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به
ریاست قاضی زالی و با حضور یک قاضی مستشار از جنبه
عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد .
در ابتدای جلسه بهنام در حالی که رنگ پریده بود و حال
مناسبینداشت،درجایگاهویژهایستادوگفت:مهشیددختر
همسایه مان بود که به او عالقه مند شدم و به همراه خانواده
به خواستگاری اش رفتم و عقد کردیم .صحبت کرده بودیم
اما هنوز جشن عروسی را برگزار نکرده و در تدارک مقدمات
جشن ازدواج بودیم .من به او عالقه مند بودم اما حرف هایی
که بعضی از اقوام پشت سر او می زدند باعث شد به مهشید
مشکوک شوم .آن ها پشت سر همسرم حرف می زدند و می
گفتند او دختر خوبی نیست.
وی ادامه داد :آخرین بار وقتی یکی از بستگانم گفت مدتی

قبل مهشید را در خیابان همراه یک مرد غریبه دیده است،
اعصابم به هم ریخت ،به همین دلیل مدام همسرم را تعقیب
و در محل درباره گذشته او پرس و جو می کردم .من و مهشید
چند بار سر این موضوع با هم درگیر شده بودیم.
وی در تشریح جنایت گفت :آخرین بار در خانه پدری ام بودیم
که بار دیگر درباره گذشته مهشید از او سوال کردم اما او که
عصبانی شده بود گفت این ماجرا ربطی به من ندارد .در آن

پسر بدنساز که در ماجرای شکار شیطانی دختر دانشجو
تحت تعقیب قضایی قرار دارد ،دوباره محاکمه می شود.
حکم شالق و تبعید این بدنساز شکسته شد و او باز باید از
خود دفاع کند .رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل به
دنبال شکایت یک دختر دانشجو به نام سارا آغاز شد .وی
که به پلیس آگاهی تهران رفته بود ،از پسر  30ساله ای به
نام بهنام شکایت کرد و گفت :مدتی پیش در
مطب یک پزشک با بهنام آشنا شدم .او
هم مثل من به عنوان بیمار به مطب
دکتر آمده بود .او سر صحبت را باز
کرد و درباره سابقه پزشک از من
پرسید ،شماره تلفن مرا گرفت
واین شروع آشنایی ما با یکدیگر
بود .دختر جوان ادامه داد :او پس
از مدتی با من تماس گرفت و به من
ابراز عالقه کرد .چند ماه از آشنایی ما
گذشت .بهنام مقابل دانشگاه به دیدنم
می آمد تا این که پیشنهاد ازدواج داد و مرا به
خانه اش دعوت کرد .او می گفت می خواهد درباره ازدواج
با من صحبت کند .من که خام حرف هایش شده بودم ،به
خانهاش رفتم اما او در خانه مجردی اش مرا آزار داد .به
دنبال این شکایت ،دختر دانشجو به پزشکی قانونی معرفی
شد و کارشناسان اعالم کردند وی تحت آزار قرار گرفته

است.بدینترتیب،پسربدنسازبازداشتشدودرشعبهنهم
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
وی گفت :سارا میدانست خانه مجردی دارم .به همین
دلیل خودش چندین بار به خانه من آمد و من با میل خودش
با او رابطه برقرار کردم .اما حاال که فهمیده قصد ندارم با او
ازدواج کنم از من شکایت کرده است  .سارا که اشک می
ریخت به قضات گفت :این پسر دروغ میگوید.
او با وعده ازدواج مرا به خانه اش کشاند
و بــدون توجه به التماس هایم مرا
آزار داد .در پایان جلسه ،قضات
بهنام را به دو ســال تبعید و ۹۹
ضربه شالق محکوم کردند اما این
حکم در دیوان عالی کشور تایید
نشد .قضات دیــوان عالی کشور
خواستند تا دربــاره سابقه دختر
جوان و روابــط او با دیگر دوستانش
تحقیق شــود .با تکمیل پرونده ،بهنام
دیروز در حالی که با قرار وثیقه آزاد بود برای
دومین بار در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران
پشت درهای بسته و غیرعلنی از خود دفاع کرد .وی حرف
های قبلی اش را تکرار کرد و گفت :به زور دختر جوان را آزار
نداده است .بنابه این گزارش ،در پایان جلسه ،قضات وارد
شور شدند تا رای صادر کنند.

مرد مصالح فروش در دسیسه ای مرد طال فروش را به محل
کارش کشاند و به طرز فجیعی او را کشت .این مرد که با
برداشتن کلید گاوصندوق به مغازه طالفروشی وی دستبرد
زده بود ،پای میز محاکمه ایستاد و قضات دادگاه وی را به
قصاص ،زنــدان ،شالق و دیه محکوم کردند .اوایــل پاییز
سال  97همسر یک مرد طالفروش به پلیس آگاهی رفت و
از ناپدید شدن همسر  ۳۷ساله اش به نام نیما خبر داد.وی
گفت :همسرم صاحب یک مغازه طالفروشی در خیابان ابوذر
است .او دیروز به محل کارش رفت اما هرچه با او تماس گرفتم
پاسخ نداد.شب من و خانواده همسرم که نگران او شده بودیم
به طالفروشی همسرم رفتیم و متوجه شدیم دوربین های
طالفروشی تخریب و به آن جا دستبرد زده شده است .حاال
هیچ خبری از همسرم نداریم و نگران او هستیم .به دنبال
اظهارات زن جــوان ،پلیس به طالفروشی مدنظر رفت و
دریافت دزد یا دزدان پس از تخریب دوربین های مداربسته
طالفروشی 2.5 ،کیلوگرم طال و چندین میلیون تومان از
کارت صندوق سرقت کردهاند.بررسی ها نشان می داد،
عامالن سرقت کلید مغازه را داشته اند .تالش برای افشای
راز ناپدید شدن مرد طالفروش ادامه داشت تا این که دو روز
بعد خــودروی وی در یکی از خیابانهای همان محل پیدا
شد .با این سرنخ ،پلیس به بررسی دوربینهای مدار بسته
همان خیابان پرداخت و دریافت یک مرد ناشناس خودروی
مرد طالفروش را در حاشیه خیابان پارک کرده است .وقتی
تصویر این مرد به خانواده نیما نشان داده شد  ،آن ها گفتند
مرد جوان را می شناسند .او مرتضی نام دارد و صاحب مغازه
مصالح فروشی در همان محله است .به این ترتیب ،پلیس
رهسپار مصالح فروشی این مرد شد و وی را بازداشت کرد.
مرتضی مدعی بود مرد طالفروش را نمی شناسد اما بررسی
دوربین های مداربسته مغازه وی دست اش را رو کرد.فیلم
دوربین های مدار بسته نشان می داد مرتضی مرد طالفروش
را به مغازه اش کشانده و او را کشته است.دوربین مداربسته
تمام جزئیات جنایت را ضبط کرده بود .با به دست آمدن این
فیلم ،مرتضی لب به اعتراف گشود و به قتل با انگیزه سرقت
اعتراف کرد و گفت جسد را مثله کرده و در بیابان های حاشیه
تهران انداخته است.با اعتراف های تکان دهنده وی،این
مرد در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایستاد.در ابتدای جلسه اولیای دم برای مرتضی
حکم قصاص خواستند .وی وقتی در جایگاه ویژه ایستاد

گفت :مرد طالفروش را میشناختم .مدتی بود به شیشه
معتاد شده بودم و وضع مالی من خراب شده بود به همین
دلیل به دنبال پول بودم .با طمع یک شبه پولدار شدن تصمیم
گرفتم از مرد طالفروش سرقت کنم.من عمدی و در تصادفی
صوری به ماشین نیما کوبیدم.او از ماشین پیاده شد و از من
خسارت خواست .به دروغ به او گفتم مدارک ماشین را همراه
ندارم .از او خواستم به مغازه ام بیاید تا مدارک ماشین را به او
بدهم و خسارتش را بگیرد .وقتی نیما به مغازه آمد دست و
پاو دهانش را با چسب بستم.سپس کلید مغازه طالفروشی
و گاوصندوق را به زور از او گرفتم.او تقال می کرد تا فرار کند
به همین دلیل او را خفه کردم .سپس به مغازه طالفروشی
رفتم .وی در تشریح جزئیات سرقت گفت :من دوربین های
مداربسته طالفروشی را از کار انداختم .سپس هر چه پول در
گاوصندوق داشت به همراه  2.5کیلوگرم طال از گاوصندوق
برداشتم و خارج شدم .من ماشین نیما را چند خیابان آن
طرف تر پارک کردم .این متهم ادامه داد :من همان شب به
مغازه خودم برگشتم .می خواستم جنازه را بیرون ببرم اما
نشد ،به همین دلیل جسد را مثله کردم ،پاهایش را بریدم ،آن
را در گونی گذاشتم و در بیابانهای حاشیه تهران رها کردم.
فراموش کرده بودم دوربین های مداربسته مغازه خودم را
از کار بیندازم به همین دلیل هم ماجرا خیلی زود لو رفت.
در پایان دفاعیات متهم  ،قضات وارد شور شدند و با توجه به
درخواست اولیای دم، ،مرتضی را به قصاص و برای سرقت و
تخریب مغازه قربانی به  ۱۳سال زندان و  ۷۴ضربه شالق و به
خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه محکوم کردند.

مجازاتسنگینتاوانقتلفجیعمردطالفروش

▪تحلیل کارشناس

دهن بینی

لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم و با تکه آجری که جلوی
در اتاق گذاشته بودیم تا در را باز نگه دارد چند ضربه به سر او
زدم .وقتی همسرم غرق خون روی زمین افتاد ،پدر و مادرم
را خبر کردم و تسلیم پلیس شدم.
وی ادامه داد :من از سال ها قبل به بیماری خونی مبتال بودم
و دارو مصرف می کردم اما در مدت سه سال و چهار ماهی که
در زندان هستم به خاطر شرایط زندان نتوانستم داروهایم را
به صورت مرتب مصرف کنم ،به همین دلیل بیماری من بدتر
شد و ناچار بودم هر دو ماه یک بار از زندان به بیمارستان اعزام
شوم و خون تزریق کنم .اما حاال بیماری من پیشرفت کرده
و تبدیل به سرطان شده است و من حال و روز خوبی ندارم.
وی که حــاال 35سال دارد ،گفت :من با سختی زیــاد و با
پرداخت دیه توانستم رضایت اولیای دم را جلب کنم .حاال
از قضات می خواهم به خاطر شرایط بدم در مجازاتم تخفیف
قائل شوند تا بتوانم در بیرون از زندان مراحل مداوا را طی
کنم .
این متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت :من
بالفاصله بعد از قتل همسرم از کاری که کرده بودم پشیمان
شــدم .با این اشتباه زندگی خــودم ،خانواده ام و زندگی
خانواده مهشید را سیاه کردم .آن زمان صاحب یک کارگاه
بودم و  ۱۵کارگر داشتم و می توانستم زندگی خوبی برای
خودم و مهشید مهیا کنم اما با اشتباهی که مرتکب شدم همه
چیز را خراب کردم .حاال گرفتار بیماری هستم و به همین
دلیل از قضات تقاضای کمک دارم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به شرایط
بیماری این متهم وی را به سه سال و چهار ماه زنــدان با
احتساب روزهای بازداشت محکوم کردند و بدین ترتیب وی
به زودی آزاد می شود.
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مهدی یعقوبی جامعه شناس
دهن بینی یک بیماری روانــی نهفته در انسان
هاست که اگر کنترل نشود ،عواقب بسیار تلخی
دارد چرا که همین دهن بینی باعث ضد اجتماعی
شدن فرد دهن بین می شود و او را به دره بدبینی
هل می دهد و بدون این که اطرافیان بفهمند مرد
یا زن دهن بین به یک آشنای خطرناک تبدیل می
شود که هر لحظه می تواند برای هر کسی خطر
آفرینی کند .بهترین کسی که می تواند شخص
دهن بین را نجات بدهد خود آن فرد است چرا که
دهن بینی یک خصیصه پنهان است البته آموزش
های همگانی در رسانه ها و به ویژه در صدا و سیما
می تواند فرد را از بیماری خاموش خود آگاه کند
و او را به سمت درمــان این بیماری با مراجعه به
مشاوره های کارشناس سوق دهد .اهالی خانواده و
دوستان افراد دهن بین هم نباید در صورت مواجه
شدن با چنین خصیصه ای بی اعتنا باشند بلکه
بهترین راه نجات فرد دهن بین از عواقب خطرناک
این بیماری اش توجه بیش از اندازه به رفتارهای او و
آگاه سازی اش است .در سوی دیگر ماجرا کسانی
را می بینیم که مرتب با شایعه سازی باعث اتفاقات
ناخوشایند می شوند و بدون توجه به دهن بینی
افراد آن ها را در شرایطی قرار می دهند که دست
به اقدامات غیر قابل جبرانی می زنند .مردم باید
توجه داشته باشند در سرنوشت های تلخ افراد
دهن بین گناهی بر دوش آن هاست و باید مراقبت
کنند تا روزی از حرفی که نادرست یا حتی درست
زده اند ،پشیمان نشوند.

جنایتبهخاطریکزن

پسر جوان وقتی شنید دخترعمه اش از سوی شوهرش عذاب
می کشد دست به جنایت زد .روز  18مهر امسال زن جوانی به
نام فریبا با امدادگران اورژانس تماس گرفت و برای نجات جان
شوهرجوانش از آن ها کمک خواست .خیلی زود تیم پزشکی
در محل حاضر و با جسد مرد  42ساله ای به نام جمال روبه رو
شدند .در ادامه تیمی از ماموران کالنتری  103گاندی برای
بررسی های ابتدایی به خانه زوج جوان رفتند .بدین ترتیب،
با اعالم خبر مرگ مرموز مرد جوان تیمی از ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس ویژه قتل پا در صحنه جرم
گذاشتند و تجسس های پلیسی همراه با تیم تشخیص هویت
کلید زده شد .تیم تشخیص هویت در صحنه جرم با توجه به آثار
کبودی روی صورت و گردن اعالم کردند که جمال به خاطر
خفگی به کام مرگ فرو رفته است که در ادامه جسد برای بررسی
های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
▪تحقیقات پلیسی

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات ،همسر قربانی جنایت
مرموز را بازجویی کردند .با توجه به ضد و نقیض هایی که این زن
در اظهاراتش داشت به عنوان نخستین مظنون پرونده دستگیر
و در اختیار ماموران تیم جنایی تهران قرار گرفت .فریبا اصرار بر
بی گناهی داشت و سکوت کرد اما در دومین روز دیگر نتوانست
تحمل کند و دست به افشاگری زد .سال گذشته دخترداییام
فوت کرد و برای دلداری دادن پسرداییام با رحیم  19ساله
تماس گرفتم .پس از چندبار تماس تلفنی و حضوری ،آرام آرام
پسردایی ام در جریان مشکالت خانوادگی من قرار گرفت و

همین باعث شد به فکر راه حلی برای نجات من از مشکالتم
بیفتد .وی افزود :رحیم ابتدا اصرار داشت که از شوهرم طالق
بگیرم اما متوجه شد که همسرم قصد جدایی ندارد تا این که یک
روز در حالی که با او دردل می کردم ،رحیم گفت که جمال را به
قتل می رساند .شوکه شده بودم و از او خواستم از این تصمیم
صر فنظر کند .رحیم تاکید داشــت که من یکی از اعضای
خانواده اش هستم و نمی تواند شاهد درد و رنج من و فرزندانم
در زندگی باشد.
▪شب جنایت چه شد

زن جوان در اعترافاتش گفت :شب حادثه با توجه به این که
شوهرم سرایدار بود و نمی توانست از خانه خارج شود ،من
بدون این که از تصمیم رحیم خبر داشته باشم به خانه مادرم
در جنوب تهران رفتم و وقتی صبح به خانه بازگشتم با جسد بی
جان همسرم روبه رو شدم .همین کافی بود تا با اعترافات زن
جوان ماموران به سراغ رحیم بروند و در یک عملیات غافلگیرانه
پسر  19ساله را دستگیر کنند .رحیم ابتدا خود را بی گناه می
دانست اما وقتی فهمید فریبا دست به افشاگری زده است به
ناچار لب به سخن باز کرد و در اعترافاتش گفت :با توجه به
احساس مسئولیت و دلسوزی زیادی که نسبت به زندگی فریبا
پیدا کرده بودم تصمیم به قتل همسرش گرفتم و در شب 17
مهرماه با اطالع از مراجعه فریبا به خانه مادرش ،با یک جعبه
شیرینی به دیدن جمال رفتم .بعد از ورود به خانه بدون مقدمه
با جمال درگیر شدم و در حالی که او اصال علت این رفتار را نمی
دانست با روسری که کنار مبل افتاده بود ،او را خفه کردم.

ردپایعروسدرمرگمرموزمادرشوهرش
عروس خانم در ماجرای مرگ مرموز مادرشوهر پیرش تحت
بازجویی های جنایی قرار گرفت .روز  25خرداد امسال زن
جوانی که مــادرش پاسخ گوی تماس های تلفنی اش نبود
برای سرکشی و پرسیدن احوال مادرش به خانه او در منطقه
چهاردانگه تهران رفت .وقتی زنگ خانه را به صدا در آورد
کسی پاسخ گو نبود .دختر خانواده که هر لحظه نگرانتر می
شد و دلشوره عجیبی در دل داشت و دستانش از استرس می
لرزید ،دسته کلید را از کیفش بیرون کشید و وارد خانه شد .زن
جوان وقتی در خانه را باز کرد با صدای بلند مادرش را صدا زد،
سکوت همه جا را فرا گرفته بود و هیچ جوابی نشنید تا این که
وارد اتاق شد و با مادرش که به آرامی روی تخت خوابیده بود،
روبه رو شد .مادر  70ساله دیگر نفس نمی کشید .دختر جوان
با تماس با اورژانس برای نجات مادرش درخواست کمک کرد
که خیلی زود تیم پزشکی وارد خانه شد و از مرگ مادر تنها خبر
داد .بدین ترتیب جسد مادر پیر به پزشکی قانونی رفت و در
نظریه ابتدایی مرگ این زن ایست قلبی اعالم و پس از آن مراسم
خاک سپاری برگزار شد.
▪شکایت از برادر

چهار ماه از مراسم خاک سپاری مادر پیر خانواده گذشت تا این
که دختر وی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از برادر و
عروس شان در ماجرای مرگ مادرش شکایت کرد .زن جوان
پیش روی بازپرس پرونده گفت :برادرم که اعتیاد به متادون
دارد با همسر سومش باعث مرگ مادر پیرم شده و بعد از آن سکه
های طالی داخل خانه را به سرقت برده اند .این ادعا در حالی
بود که پزشکی قانونی در نظریه کارشناسی و تکمیلی ،مرگ
زن  70ساله را فوت مشکوک اعالم کرده و همین کافی بود تا

تیمی از ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات
پلیسی وارد عمل شوند.
▪بازداشت زوج جوان

تیم پلیسی با توجه به اظهارات دختر خانواده ،در گام نخست
تحقیقات به سراغ پسر و عروس خانواده رفتند و این در حالی
بود که محسن اصرار داشت در ماجرای مرگ مادرش بی گناه
است.عروسخانوادهدرتحقیقاتپلیسیگفت 15:سالقبلبه
خاطر اختالفاتی که با شوهرم داشتم با سه فرزند طالق گرفتم و
در این سال ها به سختی و به تنهایی بچه هایم را بزرگ کردم .وی
افزود :دو سال قبل برای خرید داروی گیاهی به یک مغازه زیر پله
ای در محل زندگیمان رفتم که در آن جا با محسن و مادرش آشنا
شدم و خیلی زود مادر محسن از من خواستگاری کرد .با توجه به
شرایطی که داشتم پذیرفتم با هم ازدواج کنیم .زن جوان ادامه
داد :همسر اول محسن فوت شده و وی بعد از آن دوباره ازدواج
کرده بود ولی به خاطر مشکالتی که با هم داشتند از هم طالق
گرفته بودند .من به عنوان سومین همسر با او ازدواج کردم و در
این مدت اختالفی با هم نداشتیم و زندگی آرامی داشتیم .این
زن گفت :در این مدت هر روز به خانه مادرمحسن سرکشی و
برایش غذا درست می کردیم و داروهایش را می دادیم ،حتی
روز قبل از فوت مادرشوهرم در آن جا بودیم و همه چیز خوب بود
تا این که صبح فردا خواهرشوهرم با ما تماس گرفت و از مرگ
مــادرش خبر داد .وی در پایان گفت :ما هیچ نقشی در مرگ
مادرشوهرم نداشتیم و نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است .بنا به
این گزارش ،زوج جوان برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران
پلیس آگاهی تهران قرار دارند و تجسس ها برای بررسی علت
مرگ مادر پیر در دستور کار تیم پزشکی قانونی قرار گرفته است.

