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در هواخواهی از مادر در جنوب تهران رخ داد

خط قانون

قتلخونیندرحملهدختر 17ساله

بیماری عروس قبل از ازدواج
همایون در خانه را باز می كند .هنوز جای خالی مادر
را در خانه احساس می کند .همایون آهــی می كشد.
همیشه وقتی خسته از سر كار به خانه بر می گشت،
مــادر با لبخند سینی چــای و بشقاب میوه را جلوی او
می گذاشت و همایون با در دست گرفتن لیوان چای،
تمام خستگی هایش را به فراموشی می سپرد.درست ۱۰
سال پیش وقتی پدر برای همیشه او و مادر را تنها گذاشته
بود ،همایون انس زیــادی به مــادرش پیدا كرده بود ،اما
شش ماه پیش همایون یك شب وقتی دیرتر از همیشه از
سر كار به خانه بازگشت ،با دیدن خانه تاریک و سوت و کور
دلهره و اضطراب وجودش را فرا گرفت .به طرف اتاق دوید.
ـ مــادر! مادر!مادر با چادر نماز روی سجاده افتاده بود.
صدای آژیر آمبوالنس فضای محله را پر كرد .وقتی همایون
برای همیشه از مادر دور شد ،تنهایی بیشتر در وجودش
رخنه كــرد.ـ آقا همایون ،دیگر وقتش شده كه از تنهایی
خالص شوی .اینطوری روح مادرت هم شاد و خیالش
از بابت تــو راحــت م ـیشــود.ـ چی می گی زن حاجی!
من اص ً
ال حال و حوصله ندارم.اصرارهای زن حاجی و
بشقاب های غــذای ه ــر روزه اش بــرای همایون ،در دل
همایون یك حس اعتماد ایجاد كــرد.ـ آقا همایون دختر
یكی از دوستان مرحوم حاجی عباس را می شناسم،
دختر خیلی خوب و ظریف و نجیبیه ،با مادرش حرف زدم،
فردا عصر برو خواستگاری.همایون با سبد گل به طرف
آدرس به راه افتاد .احساس تنهایی و غم در سینه اش
مــوج می زد ،هیچ كس را نداشت ،امــا اگــر مــادر بــود...
مهرناز بــا سینی چــای جــلــوی همایون خــم مــی شــود.
همایون لبخندی می زند .چشمهای مهرناز انگار رنجی
را در خود نهفته دارند.همه چیز به سرعت پیش می رود،
انگار پدر و مادر مهرناز دوست ندارند دخترشان بدون
همایون بــاشــد .محبت تنها چیزی اســت كــه از ســوی
مهرناز و پدر و مادرش به طرف همایون سرازیر می شود.
سفره عقد خیلی ساده چیده می شود و مهرناز در كنار
هــمــایــون زنــدگــی مشترک را آغ ــاز مــی کــنــد .همایون
شــاد از ایــن كه همسری دارد و تنهایی اش پایان یافته
است ،تمام عشق و عالقه اش را به پای دختر می ریزد.
ـ چی شده مهرناز؟ـ حال ندارم.ـ با مادرت برو دكتر.
مهرناز هر بار با یك كیسه بزرگ دارو به خانه باز می گردد.
همایون خسته از این همه دارو و بداخالقی همسر ،باالخره
به فكر می افتد تا متوجه شود واقع ًا مهرناز دچار چه بیماری
شده است؟ـ خانم دكتر ،من همسر مهرناز هستم .نمیدانم
چرا این قدر شما برایش دارو تجویز می کنید .نمی دانم
چه اصــراری هست كه قرص ضــد بــارداری استفاده كند،
درحالی كه در خانه ما سكوت حاكم شده و بودن یك بچه،
خیلی از مشكالت روحی من و همسرم را برطرف میكند.
ـ ببینید آقــا! همسر شما بیماری آمنوره از نوع پیشرفته و
شدید دارد .در این بیماری ،رحم كوچك است و رشد نكرده،
تخمدان ها هم دیده نمی شوند ،دو سال قبل ما درمانهای
مخصوصی را روی ایــشــان انــجــام دادیـــم ،امــا پیشرفتی
نداشته اندوماباداروبهسختیمی خواهیمبعضیكارهاراكه
باید به صورت طبیعی در بدن ایشان انجام شود ،انجام دهیم.
همایون خسته و غمگین به خانه می رسد ،در را باز می كند.
ـ مهرناز ،سر من كــاه گذاشتی .چــرا پــدر و مــادرت با من
ایــن کــار را کردند؟مهرناز شــروع بــه گریه می كند.ـ من
چــه گــنــاهــی كــــردم .صــبــر كــن مــن امــیــدوارم.هــمــایــون
یك سال دیگر بــرای درمــان مهرناز صبر می کند ،امــا...
همایون به دادگــاه وارد می شود .انگار سالها پیر شده
است .این جا هزاران نفر آمده اند .مهرناز با فاصله از او قدم
بر می دارد.ـ واقع ًا می خواهی من رو طالق بدی؟ـ سه سال
فریبم دادی؛ هم خــودت ،هم خــانــواده ات .میدانستی
چقدر خسته و تنهام .میدانستی و  ۴۰۰سكه مهریه
می خواستی و من كه هیچ كسرو نداشتم ،مجبور شدم به
تمام خواسته هایت عمل كنم ،درحالی كه اص ً
ال زن نبودی؟!
چرا پدرت با من این طور معامله كرد؟ از تو گالیه ندارم ،اما...
ـ همایون كــاری بــه ایــن حــرفهــا نـــدارم ،مــن مهریه ام را
می خواهم و طالق نمی گیرم.همایون تنها از دادگاه بیرون
می آید ،نمی داند قانون برای فریبی كه خورده است ،چه
راهی دارد.
▪ قانون چه می گوید؟

مهدی توسلی حقوقدان در ایــن خصوص بیان می کند:
«باید گفت این مرد نه تنها حق فسخ نكاح را ندارد بلكه باید
مهریه  ۴۰۰سكه ای را بپردازد و دادخواست طالق بدهد.
در موارد این چنینی نمی توان چنین تصور كرد چون مرد
بدون آگاهی از بیماری همسرش با وی زندگی مشترك را آغاز
كردهاستپسحقداردبانپرداختنمهریهاقدامبهفسخنكاح
كند زیرا شرایط فسخ نكاح با شرایط زندگی این مرد متفاوت
است ».وی افزود :این مرد زمانی می توانست بدون پرداخت
مهریه از همسرش جدا شود كه قبل از هم بستر شدن با وی
پی به بیماری اش می برد زیرا زن به محض هم بستر شدن با
همسرش مستحق مهریه می شود .از سوی دیگر ،این مرد
زمانیمی توانستفسخنكاحكندكهبالفاصلهبعدازپیبردن
بهبیماریهمسرشاقدامبهاینكارمی كرداماچونایشاندر
برابر التماس های همسرش تسلیم شده و دست به فسخ نكاح
نزده است دیگر این حق را ندارد و در صورت تمایل به جدایی
از همسرش باید با پرداخت مهریه دادخواست طالق دهد.
وی با اشــاره به مــاده  ۱۱۲۸قانون مدنی گفت« :اگــر در
ازدواج صــفــت خــاصــی ش ــرط ش ــده بــاشــد وبــعــد از عقد
مشخص شــود طــرف ایــن صفت را نــدارد طــرف مقابل حق
فسخ نــكــاح را خــواهــد داشـــت؛ خـــواه وصــف مــذكــور ،در
عقد تصریح شــده یا عقد متباین ًا بر آن واقــع شــده باشد.
به طور مثال ،شرط در ازدواج باكره بودن دختر است البته
در صورتی كه پسر بخواهد با دختری ازدواج كند اگر خالف
این شرط بعد از جاری شدن خطبه عقد ثابت شود ،می تواند
فسخ نكاح كند.در این صورت باز شرط این است كه قبل از هم
بسترشدن مرد بتواند از پرداخت مهریه معاف شود.
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دختر نوجوان وقتی دید پــدرش درحــال خفه
کردن مادرش است در اقدامی تلخ با قمه دست
به قتل پدرش زد.ساعت  14روز دوشنبه ماموران
کالنتری  161ابوذر از قتل مرد  46ساله ای در
خانهاش اطالع یافتند و به این ترتیب تیمی از
ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.
ماموران با حضور در محل پی بردند که مرد 46
ساله از ناحیه کمر هدف ضربه قمه قرار گرفته
است و همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره
 10پلیس آگاهی تهران همراه با بازپرس جنایی
در صحنه جرم حاضر شوند.
بررسی های ابتدایی نشان می داد که قربانی
جنایت دو دختر  17و  12ساله داشته و همراه
همسرش در خانه بوده که این سناریوی مرگبار
رقم خورده است.مادر خانواده و دو دختر نوجوان
هر یک به صورت جداگانه قتل را به عهده می
گرفتند و بازپرس پرونده دستور داد تا این سه
عضو خانواده برای تحقیقات بیشتر در اختیار
ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران قرار گیرند.
▪اعتراف به قتل

مادر و دو دختر تحت بازجویی قرار گرفتند تا این
که دختر  17ساله به قتل پدرش اعتراف کرد و
دفاع از جان مادرش را دلیل آن دانست.
▪تحلیل کارشناس

چرا طالق!

دكتر قربانعلی ابراهیمی
جامعه شناس و استاد دانشگاه
بسیاری از زوجها به اشتباه تصور میکنند
در بسیاری از گره های کور زندگی باید
همدیگر را تحمل کنند و منتظر می مانند
تا احساساتشان به هم کامال سرد شود،
یعنی موعد زندگی مشتر کشان به پایان
برسد اما این نخستین اشتباه آن هاست
.همانطور که برای آغاز زندگی مشترک
باید به بلوغ فکری و پختگی رسید ،برای

دختر  17ساله به ماموران گفت :پدر و مادرم از
چندی قبل با هم اختالف داشتند و روز حادثه
پدرم به خانه آمد و وقتی دید مادر در خانه نیست
شروع به بهانه گیری کرد و با من درگیر شد که در
همین لحظه مادرم وارد خانه شد.
وی افزود :پدرم به محض مشاهده مادرم به سمت
او حمله کرد و در درگیری با مادرم دستانش را
دور گردن مادرم فشار داد .من که دیدم صورت
مادرم کبود شده برای نجات جان او به سراغ قمه
ای که پدرم از قبل در خانه داشت و بارها مادرم را
با آن تهدید کرده بود که او را می کشد رفتم و آن را
برداشتم و از پشت به کمر پدرم فرو کردم و همین
باعث شد تا پدرم دستانش را از روی گلوی مادرم
بردارد.دختر نوجوان ادامه داد :پدرم روی زمین
افتاد و مادرم نجات یافت .بعد از آن با اورژانس
تماس گرفتیم تا پدرم زنده بماند اما او به دلیل
خونریزی زیاد تسلیم مرگ شد.
▪تصمیم به جدایی

مادر خانواده نیز گفت :مدتی بود با همسرم دچار
اختالف شده بودم و چندبار با هم نزد روان شناس
رفتیم و تصمیم بر آن شد که از هم طالق بگیریم اما
همسرم راضی به جدایی نبود و حتی چند بار با
قمه ای که در خانه نگه داشته بود تهدید کرد که

طــاق نیز باید از لحاظ روحــی و روانــی
آمادگی پیدا کرد  .درست است که اقدام به
آمادگی مواجهه با پیامدهای
طالق بدون
ِ
آن ،موجب بــروز جداییهای زودهنگام
و نسنجیده میشود که زندگی دو طرف
را سال ها تحتالشعاع قــرار خواهد داد
اما گاهی فــرار از طالق به دالیــل مختلف
اجتماعی و فامیلی باعث خسارت های
جبران ناپذیری می شود که در این پرونده
شاهد آن بودیم .این درحالی اتفاق افتاده
که روان شناس هم درباره زندگی این زن و
مرد به این نتیجه رسیده بود که طالق تنها
راه چاره است .تصمیم گیری برای طالق از

اگر بخواهم جدا شوم مرا خواهد کشت.
وی افــزود :روز حادثه من بیرون از خانه بودم و
شوهرم وقتی به خانه آمد فکر کرده بود که من
بــرای همیشه از خانه رفته ام به همین دلیل با
دخترم درگیر شد و زمانی که من وارد خانه شدم
به سمت من حمله کرد و با دستانش قصد خفه
کردن مرا داشت که دخترم به سراغ قمه داخل
خانه رفت و در حالی که من با مرگ دست و پنجه
نرم می کردم ناگهان متوجه شدم شوهرم دست
از روی گردنم برداشت.
زن جوان ادامه داد :وقتی به خودم آمدم دیدم
دخترم قمه را در کمر پــدرش فــرو کــرده که به
سرعت با اورژانــس تماس گرفتیم اما وقتی تیم
پزشکی در محل حاضر شد شوهرم به کام مرگ
فرو رفته بود.
این زن گفت :ابتدا من قتل را گــردن گرفتم تا
دخترم در این سن پایش به زندان باز نشود اما
دخترانم به حمایت از من هر یک قتل را به عهده
گرفتند تا این که دختر بزرگم واقعیت را گفت و
دیگر نتوانستیم راز این جنایت را پنهان کنیم.
بنا بر این گزارش ،پرونده دختر نوجوان با توجه به
سن  17سال برای تحقیقات بیشتر به دادسرای
اطفال ارجاع شد .شایان ذکر است بررسی های
تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.

جمله مهمترین تصمیمات زندگی است که
میتواند پیامدهای چندساله یا مادامالعمر
بــه هــمــراه داشــتــه بــاشــد .متأسفانه در
بسیاری موارد ،این تصمیم سرنوشتساز
با سهلانگاری و بــدون ارزیابی موقعیت
گرفته میشود ،درحالی که ِ
خود طالق یک
فرایند است .
چنان چه زوجین هردو درباره این موضوع
به توافق برسند و برای طالق آمادگی داشته
باشند ،این فرایند سریعتر و راحتتر طی
خواهد شد و همچنین از آسیب های روحی
و حتی مالی که معموال درنتیج ه طالقهای
پرکشمکش بـــروز میکند،جلوگیری

دسیسهشیطانیپسرجوانبرایزنماساژور

معمای جنایت تهران رازگشایی شد

قتل فجیع تازه عروس برای انتقام از داماد
مرد جوان برای پایان دادن به یک کینه قدیمی در
جنایتی هولناک گلوی زن جوان را برید تا از شوهرش
انتقام بگیرد.
▪قتل فجیع

ساعت  12:30دوشنبه  20آبــان امسال اهالی
ساختمانی در خیابان دماوند تهران با تماس با
پلیس  110از درگیری در طبقه دوم ساختمان شان
خبر دادند که خیلی زود گروهی از ماموران با حضور
در خیابان منتظری برای بررسی موضوع دست به
کار شدند.
ماموران کالنتری 128تهران نو با ورود به ساختمان
هر چه زن  18ساله را صدا کردند جوابی نشنیدند
به همین دلیل با هماهنگی مقام قضایی و حضور
گروهی از آتش نشانان اقدام به تخریب در ورودی
خانه کردند.تیم پلیسی با ورود به ساختمان با جسد
خونین زن جوان که گلویش با کاتر
بریده شده بود روبه رو شدند و
همین کافی بود تا گروهی
از مــامــوران اداره 10
پلیس آگاهی تهران
همراه بازپرس ویژه
قتلدرمحلجنایت
حاضر شوند.
▪سرقت طالیی

مــامــوران در ادامــه
پی بردند که انگشتر
و گــوشــواره هــای زن
جــوان به سرقت رفته و
کاتری که با آن گلوی زن
ج ــوان بــریــده شــده بــود نیز در
کنار جسد افتاده بود که در بررسی ها
مشخص شد قاتل پس از قتل و سرقت از پنجره اتاق
خواب پا به فرار گذاشته است.
▪ادعاهای شوهر مقتول

تجسس ها ادامه داشت تا این که شوهر این زن 18
ساله که مــردی  26ساله است همراه برادرزنش
پای در صحنه جرم گذاشت .مرد جوان به ماموران
گفت :صبح زود همراه برادرزنم که در کار نقاشی
ساختمان مشغول هستیم از خانه خارج شدیم .ظهر
بود که پلیس با من تماس گرفت و از قتل همسرم خبر
داد.تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که پس
از یک هفته تیم جنایی پلیس آگاهی تهران به یکی از
بستگان مرد جوان که از قدیم با هم اختالف داشتند
مشکوکشدندوظهر 27آباندرعملیاتیغافلگیرانه
تنها مظنون پرونده در خانه اش دستگیر شد.

▪اعتراف به قتل هولناک

مرد  27ساله که یک فرزند چهار ساله دارد ابتدا
خود را بی گناه می دانست اما وقتی در برابر مدارک
پلیسی قرار گرفت و طالهای زن جوان در خانهاش
پیدا شد به ناچار اعتراف کرد.
▪کینه قدیمی

فرهاد به ماموران گفت :من با شوهر این زن فامیل
هستم او در کودکی مرا کتک می زد و از همان بچگی
از او کینه داشتم ولی مدتی بود که همدیگر را نمی
دیدیم اما با توجه به این که من نصاب کاغذ دیواری
هستم برخی اوقات با او برخورد داشتم ! او همیشه
مرا مسخره می کرد و جلوی دیگران حرف های
تحقیرآمیز می زد به همین دلیل تصمیم گرفتم از
او انتقام بگیرم.وی افزود :دو ماه قبل متوجه شدم
که زن جــوان در خانه یکی از بستگانمان مهمان
است او را تا جلوی خانهشان تعقیب
کردم و موفق شدم نشانی خانه
شان را به دست آورم.عامل
جنایت ادامه داد :بعد از
مدتی توانستم کلید
در ورودی خانه شان
را تهیه کنم و تا روز
قتل منتظر ماندم
تـــا ایــــن کـــه صبح
زود مــرد ج ــوان از
خانهشان خارج شد
و مــن بــا اطمینان از
تنها بودن زن جوان وارد
ساختمان شدم و پشت در
خانه شان رفتم.فرهاد گفت :در
خانه را به صدا در آوردم که زن جوان در
را نیمه باز کرد .گفتم با همسرتان کار دارم که جواب
داد همسرم در خانه نیست .خواستم با خودش
صحبت کنم که مانع ورود من به خانه شد وسعی
داشــت در را به روی من ببندد که پایم را الی در
گذاشتم و با زور وارد خانه شــدم.وی افــزود :با زن
جوان درگیر شدم که ابتدا برای ساکت کردنش او را
خفه کردم و سپس با تیغ کاتر گلویش را بریدم و وقتی
دیدماهالیساختمانپشتدرخانههستندطالهای
زن جوان را برداشتم و از پنجره اتاق خواب طبقه دوم
ساختمان به پایین پریدم که پاهایم آسیب جزئی دید
و برای این که پلیس فکر کند به خاطر سرقت این
جنایت صورت گرفته طالها را برداشتم.بنا بر این
گزارش ،مرد جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور
بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره  10پلیس
آگاهی تهران قرار گرفت.

میشوداما زوجهایی که با شتاب تصمیم به
طالق می گیرند ،فرصت کافی برای ارزیابی
احساسات ،افکار و گزینههای پیشِرو را
نــدارنــد .بــه همین دلــیــل در مــواجــهــه با
ِ
احساسات ناشی از جدایی ،پیچیدگیهای
قانونی طالق و تصمیمات سرنوشتسازی
کــه باید در ایــن مسیر بگیرند ،احساس
ناتوانی میکنند .
خیلی اوقات ،زوجهایی که عجوالنه تصمیم
به طالق میگیرند ،حتی نمیتوانند بر سر
موضوعاتی که با یکدیگر توافق میکنند،
پابرجا بمانند و بهدنبال هر توافق موقتی و
ناپایدار ،فقط مشکالتشان عوض میشود،

اما هیچ مشکلی به را هحل قطعی و پایدار
نمیرسد  .دقیقا به همین دلیل است که
بسیاری از پروند ههای طــاق ،با ایــن که
در ابتدا تصور میشد خیلی زود به نتیجه
میرسد ،سا لها در پیچوخمهای قانونی
به طول می انجامد.
از این رو طالق را باید از دو جنبه ارزیابی
کــرد یکی ایــن کــه گاهی در اق ــدام بــه آن
تعجیل داشت .در این مسیر مشاوره ها و
روان شناس ها بهترین تکیه گاه تصمیم
گیری هستند و گاهی نیز باید درباره طالق
آهسته گام برداشت تا شاید روزنه ای برای
خوشبختی زیر یک سقف مانده باشد.

مرد شــرور که زن ماساژور را ربــوده و آزار داده بود محاکمه
میشود.رسیدگی به این پرونده از دو ماه قبل به دنبال شکایت
یک زن ماساژور آغاز شد.
▪سرنوشت عجیب

دینا  29ساله وقتی خود را به پلیس رساند درحالی که آشفته
و گریان بود به ماموران گفت :من سال های زیادی است دوره
ماساژوری را آموخته ام و با توجه به این که این کار منبع درآمد
مناسبی داشت در خانه ام و در شهرک غرب خدمات ماساژ
انجام می دادم.وی افزود :مدتی قبل پسر جوانی به نام حامی به
خانه ام آمد و گفت عصب پایش آسیب دیده است چون بیمار بود
و از سوی آشنایی معرفی شده بود تصمیم گرفتم با رعایت همه
موارد پایش را ماساژ بدهم از این رو من به او خدمات ماساژ ارائه
دادم و حامی هم بعد از پرداخت هزینه خانه ام را ترک کرد.دینا
با بغض گفت :چند روز بعد او را سوار بر خودرو در یکی از خیابان
های محله مان دیدم .او از من خواست سوار بر خودرویش شوم.
وی افزود :من که احساس خطری نمی کردم سوار بر خودرویش
شدمواوپسازطیمسافتیناگهانتغییرمسیرداد،مناعتراض
کردم واقعا نمی دانستم چه قصدی دارد ابتدا باور نمی کردم
حامی اعتراضم را نمی شنود وقتی داد و فریاد راه انداختم من را
به خیابانی خلوت برد .وقتی پی به نیت شومش بردم به التماس
افتادم اما گوشش بدهکار نبود تا این که با زور من را تسلیم
خواسته شیطانی خود کرد سپس من را که گریان و وحشت زده
بودم در گوشه ای از شهرک غرب پیاده کرد و پا به فرار گذاشت.
▪نظریه پزشکی قانونی

با ایــن شکایت ،زن جــوان به پزشکی قانونی معرفی شد و
کارشناسان آزار و اذیت او را تایید کردند.

▪بازداشت شیطان

به این ترتیب با دستور قضایی و راهنمایی های دینا ماموران
حامی را ردیابی و دستگیر کردند که با تکمیل تحقیقات
مشخص شد که چند شکایت مشابه دیگر نیز از او شده اما زنان
جوان پس از شکایت دیگر پیگیر پرونده هایشان نشده اند.
▪بی گناهم

پسر جوان در بازجویی ها آزار و اذیت زن ماساژور را انکار کرد و
گفت که دینا به دروغ چنین شکایتی را علیه من مطرح کرده است.
وی افزود :من با دینا دوست بودم و با هم رابطه داشتیم و لباس
هایی که به پزشکی قانونی ارائه داده مربوط به آخرین مالقات مان
با هم بوده است .من او را به زور مورد آزار قرار نداده ام.
▪دادگاه ناتمام

بنا بر این گزارش ،قرار بود پسر شرور صبح دیروز در شعبه 8
دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کند اما این متهم
از زندان رجایی شهر به دادگاه منتقل نشد به این ترتیب دادگاه
تجدید و قرار شد حامی در روزهای آینده از خود دفاع کند.

داستانعجیبیکمرددرقتلگاههمسرش

مرد جــوان که در بررسی های قضایی
و پلیسی قاتل همسرش شناخته شده
است در صحن دادگاه ادعای بی گناهی
کرد.این مرد دیروز در دادگاه گفت که
همسرش دست به خودکشی زده و او
هیچ نقشی در مرگش نداشته است.
▪قتل زن جوان

 20آبــان  96به ماموران پلیس ورامین
خبر رسید یک زن  24ساله به نام رزیتا
در خانه اش با ضربات چاقو به قتل رسیده
است.مامورانبرایرازگشاییمعمایاین
جنایت پای در قتلگاه در ورامین گذاشتند
و با جسد خونین زن جوان روبه رو شدند.
▪قتل یا خودزنی؟

جسد زن جــوان بــرای مشخص شدن
علت و چگونگی مرگ با دستور قضایی
به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس
به تحقیقات میدانی پــرداخــت.داوود
شوهر رزیتا در تحقیقات پلیسی مدعی

شــد کــه همسرش بــه خاطر مشکالت
روحی و روانی خودزنی کرده است اما
وقتی پزشکی قانونی در گزارشی فرضیه
خودکشی را رد کرد و با قاطعیت تایید
کرد که زن جوان با ضربات چاقو به قتل
رســیــده اســت پلیس داوود را مظنون
اصلی قتل شناخت و به این ترتیب داوود
بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت.
▪اعتراف به همسرکشی

مرد  30ساله که معتاد است وقتی دید
رازش فاش شده است چاره ای جز اقرار
ندید و به قتل همسرش اعتراف کرد.وی
گفت :مدتی بود که معتاد شده بودم به
همین دلیل با همسرم اختالف داشتم،
رزیتا از این ماجرا ناراحت بود و مدام با
هم درگیر بودیم ،او اصــرار داشت ترک
کنم و من نمی توانستم ! آخرین بار هم
سر همین موضوع با هم درگیر شدیم
و من در اوج عصبانیت با چاقو او را زدم
خیلی زود پشیمان شــدم و با اورژانــس
تماس گرفتم اما کار از کار گذشته بود.به

دنبال بازسازی صحنه جرم برای داوود
کیفرخواست صادر و پرونده اش به دادگاه
کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
▪در دادگاه

وی دیروز در شعبه  4در حالی از خود دفاع
کرد که پدر و مادر رزیتا از طرف نوهشان
که حاال چهار سال دارد برای داوود حکم
قصاص خواستند.وقتی داوود در جایگاه
ویژه ایستاد ،گفت :من عاشق همسرم بودم
اما او مدام با من درگیر بود سر موضوع پیش
پا افتاده ای دعوا می کرد ،او زنی عصبی
بود و آخرین بار هم به خاطر اعتیادم با من
درگیرشدودرحالیکهکنترلشراازدست
داده بود شروع به خودزنی کرد.وی افزود:
آن زمان فرزندم دو سال و حاال چهار سال
دارد .در این مدت که در زندان بودم فرزندم
را ندیدم ،من بی دلیل به زندان افتادم و بی
گناهم و از قضات تقاضا دارم مرا آزاد کنند.
بنا بر این گزارش ،در پایان جلسه ،قضات
واردشورشدندتاحکمنهاییراصادرکنند.

