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دسیسهشومبرادر،پشتخودکشیمرموزخواهر!

معما

 2اعتراف
امید آرمین
ساعت  4ظهربود که به بازپرس پژوهش خبر
رسید ،مردی داخل پرایدش در جنگل لویزان
با گلوله کشته شده است و زن و مردی از صحنه
گریخته اند.
در صحنه قتل بازپرسابتدا درهای عقب و جلوی
سمت راســت پیکان را دید که نیمه باز بودند
سپس خود را به در سمت راننده که شیشه آن
پایین بود رساند ،جسد پسری پشت فرمان دیده
میشد که همه پیراهن سفید و آستین کوتاهش
غرق در خون بود ،دو دستش هنوز نزدیک فرمان
بیحس افتاده بودند و سرش به سمت دنده
ماشین افتاده بود.
چند قطره خون روی بدنه داخلی در سمت راننده
دیده میشد اما بیشتر خون روی سقف ،آینه جلو
و داشبورد پاشیده شده بود و مقدار کمی نیز روی
فرمان دیده میشد.
بازپرس برای تسلط بر جسد از صندلی عقب وارد
ماشین شد و هر چه جستو جو کرد پوکهای ندید.
پشت سرجسد به گونهای ایستاد که صورتش
عمود بر صورت مقتول بود ،دو دستش را در دو
طرف سر او قرار داد و با وجود خون زیادی که دور
گردن و البه الی موهای مقتول لخته شده بود تنها
جای یک گلوله را پیدا کرد که دقیق ًا از زیرگوش
سمت چپ وارد شده و در امتداد موربی با زاویه
 20درجهای دقیق ًا در آن سوی جمجمه با شکاف
کوچکی که به استخوان سر داده ،نوک آن از ال به
الی موهای انتهایی باالی گوش سمت راست از
زیر پوست سر بیرون زده بود.
مدارک مقتول نشان داد پسر جوان محمدرضا
نام دارد و  26ساله است.
تحقیقات مشخص کرد دختری که در صحنه
دیده شده است ،مانتویی سیاه به تن داشت و با
بند طالیی رنگی عینکش را دور گردنش انداخته
بــود .فــردای آن روز دختر ناشناس با ادعاهای
برادر محمدرضا شناسایی شد .او ساناز نام داشت
و قرار ازدواج گذاشته بودند.برادرش خانه پدر
ساناز را اتفاقی می شناخت !
ساعتی نگذشته بــود کــه ســانــاز در خانه را به
روی بازپرس پژوهش باز کرد او عینکی با بند
طالیی داش ــت! ساناز زودت ــر از آن چیزی که
تصور میشد ،گفت که با همدستی پسر مورد
عالقهاش به نام افشین ،به مالقات محمدرضا
رفته و او را کشتهاند .ساناز گفت :محمدرضا من
را زن آینده خودش می دانست اما من همیشه
از او میترسیدم و چون همیشه هوایم را داشت
مدیونش بودم اما حضور افشین در زندگی ام
من را شادتر کــرد .بین هر دو پسر نقش بازی
کردم ،پدرم از قدیم یک تپانچه در خانه داشت
بــرای انتخاب نهایی بین محمدرضا و افشین
قرار گذاشتم با هم حرف بزنند .روحیه خشن
محمدرضا باعث شد بــرای احتیاط تفنگ را
باخودم ببرم .محمدرضا پشت فرمان و افشین در
صندلی جلو نشسته بود ،من نیز در صندلی عقب
بودم .در یکی از پیچهای جاده داخل پارک لویزان
وقتی محمدرضا و افشین به نتیجهای نرسیدند،
بین آن دو درگیری لفظی به وجود آمد ،احساس
خطر کردم تا این که ماشین در گوشهای ایستاد.
محمدرضا خیلی عصبانی بود ،چاقویی را که
همیشه همراه داشت برداشت و زیر چانه افشین
چسباند .ترسیده بودم ،افشین را دوست داشتم،
تفنگ را درآوردم سمت سرش بردم و با بستن
چشمهایم شلیک کردم بعد پوکه را برداشتم و پا
به فرار گذاشتیم .افشین هم خیلی زود بازداشت
شد و گفت :من میخواستم به هر قیمتی شده با
ساناز ازدواج کنم .روز قرار محمدرضا و ساناز که
در کنار هم در صندلیهای جلو نشسته بودند
با پراید سراغم آمدند ،ساناز نمیدانست من
تفنگ دارم ،با وجود اصرار ساناز به این که من در
صندلی جلو بنشینم نپذیرفتم و پشت نشستم.
محمدرضا بعد از کمی حــرف عصبانی شد و
چاقویی زیر گلوی ساناز گذاشت من که به نشانه
اعتراض از آن پیاده شده بودم با توجه به پایین
بودن شیشه از همان جا گلوله را شلیک کردم،
سپس پوکه را برداشتم وفرار کردیم.
ساناز و افشین را رودررو کردند .هر دو قتل را به
گردن میگرفتند .
بازپرس صبح روز بعد تنها یک دلیل داشــت تا
بگوید ساناز قاتل اصلی است!
▪پاسخ

در صحنه قتل گلوله از سمت چپ وارد شده بود.
تنها جای یک گلوله بود که دقیق ًا از زیرگوش
سمت چپ وارد شده و در امتداد موربی با زاویه
 20درجهای دقیق ًا در آن سوی جمجمه با شکاف
کوچکی که به استخوان سر داده  ،نوک آن از البه
الی موهای انتهایی باالی گوش سمت راست از
زیر پوست سر بیرون زده بود .گلوله از سر مقتول
خارج نشده بود و باید با فاصله نزدیکی از محل
اصابت شلیک شده باشد .ساناز گفت که تفنگ
را نزدیک سر مقتول کرده و ماشه را چکانده و
افشین ادعا کرد خارج از ماشین بوده که به سمت
مقتول شلیک کرده است ،ساناز راست میگفت
چون فاصلهاش نزدیکتر بود و اگر افشین کشته
بود باید گلوله با به وجود آوردن شکاف بزرگی ،از
سر مقتول خارج میشد.
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پــســر جـــوان کــه قــصــد داشـــت مــانــع طــاق
خواهرش شود در اقدامی عجیب دست به
قتل خواهرش زد.
اوپس از یک سال داستان سرایی دروغین و
پنهان کاری فامیلی درباره قتل،رازش فاش
شد و به دام پلیس افتاد.
▪خودکشی مرموز

عصر  7تیر سال گذشته ،جسد زن  42ساله
به یکی از بیمارستان های تهران منتقل شد
و خانواده اش در بیمارستان ادعا کردند که
دخترشان دست به خودکشی زده است.
این ادعا در حالی بود که آثار خراش و کبودی
روی بدن این زن ماجرای خودکشی را کم
رنگ می کرد و با اعالم این خبر به بازپرس
ویژه قتل ،دستور داده شد جسد مهوش به
پزشکی قانونی منتقل شود تا جزئیات مرگ
زن جوان در اختیار تیم تحقیق قرار گیرد.
▪یک قتل

کارشناسان پزشکی قانونی در بررسی های
تخصصی اعــام کردند که زن جــوان بر اثر
خفگی بیرونی و انسداد راه تنفسی به کام
مــرگ فــرو رفته اســت و همین کافی بــود تا
فرضیه خودکشی به قتل تغییر کند.
▪نخستین مظنون

بدین ترتیب خــانــواده مهوش با حضور در
شعبه  3دادســرای امــور جنایی تهران ادعا
کردند که خواستگار قدیمی مهوش که مرد
میان سالی است ،دست به قتل زده ،در این
مرحله بازپرس ویژه قتل دستور داد تا تیمی از
ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران برای
دستگیری احمد وارد عمل شوند.
کــارآگــاهــان بــا توجه بــه اطــاعــات و سرنخ
هایشان موفق به دستگیری احمد شدند و
مرد جوان وقتی خود را در برابر اتهام قتل دید
شوکه شد و اصرار بر بی گناهی کرد.
احمد در بازجویی ها به ماموران گفت :من و
مهوش به هم عالقه داشتیم و حدود  20سال
قبل بود که پس از مدت ها آشنایی تصمیم به
ازدواج گرفتیم اما خانواده اش با این ازدواج
مخالفت کردند و در حالی که مهوش اصرار
به ازدواج با من داشت او را مجبور کردند با
پسرعمویش ازدواج کند.
وی افزود :ضربه سختی از این اتفاق خوردم
و در این سال ها هیچ وقت ازدواج نکردم و
به ســراغ مــواد مخدر شیشه رفتم تا این که
چندی قبل به صورت خیلی اتفاقی او را در
خیابان دیدم.
مرد عاشق پیشه ادامه داد :همین دیدار کافی
بود تا روزهای بعد هم یکدیگر را مالقات کنیم.

دلیل سوار بر خودرو به خانه خواهرم رفتم و
ساعت  7عصر به آن جا رسیدم و قصد داشتم
هر طور شده مهوش را راضی کنم با شوهرش
آشتی کند که خواهرم شروع به جیغ و فریاد
کرد .شوکه شده بودم و چون نمی خواستم
همسایه ها صدای خواهرم را بشنوند دستم
را روی دهانش گذاشتم و از او خواستم تا کمی
آرام باشد که پس از لحظاتی دیــدم مهوش
ساکت شده و دیگر حرفی نمی زنــد .وقتی
دستم را از روی دهانش برداشتم متوجه شدم
او دیگر نفس نمی کشد و به کام مرگ فرو
رفته است.

▪تحلیل کارشناس

محمود مدرسی
کارشناس آسیب های خانوادگی
یکی از بدترین اشکال ازدواج زوجین
این است که ردپای یک رقیب عشقی
در هر دو طرف وجــود داشته باشد.
اصــــوال ازدواج هـــای سنتی تنها
درصــورتــی کــه هــرکــدام از زوجین
شریک عاطفی نداشته باشند ،می
تواند مسیر درستی را پیش ببرد نه
این که همیشه این گونه ازدواج ها به
طالق یا اتفاقات ناخوشایندی منجر
شود اما در بیشترشان کاستی هایی
وجود خواهد داشت به ویژه این که
عالیق و عاطفه های قبل از ازدواج برای
زن یا مرد آن قدر پررنگ بوده باشد که
زندگی مشترک را تحت تاثیر قرار
دهد .خانواده ها باید در نظر داشته
باشند اگر دختر و پسری به یکدیگر
عالقه مند هستند و هیچ مانع منطقی
مانند اعــتــیــاد دوطــرف،مــشــکــات
اخــاقــی و رفــتــاری و ...نباشد باید
رضایت بدهند تا آن ها زیر یک سقف
خوشبختی را تمرین کنند .متاسفانه
اصــرار به یک سنت قدیمی یا تحکم
خــانــوادگــی بـــرای انــتــخــاب دامـــاد
یا عــروس باعث فروپاشی خانواده
های فرزندان می شود که حاصلش
در بهترین شــرایــط طــاق اســت که
همزمان کلی عواقب تلخ و ناهنجاری
با خود به همراه دارد؛ مانند بچه های
طالق و  ...که هرکدام در مقوله های
خود قابل بررسی و کنکاش هستند
اما اتفاقات دیگری را هم در این موارد
شاهد هستیم مانند خیانت  ،قتل و ...
که قابل جبران نیستند.
در این مدت مهوش با من شروع به درددل کرد
و می گفت که هیچ وقت از زندگی اش راضی
نبوده و خوشبخت نشده و تصمیم به جدایی
گرفته است.
احمد گفت :وقتی دیدم مهوش تصمیم اش
به طالق است پیشنهاد دادم تا بعد از جدایی
با هم ازدواج کنیم و در ادامــه سند خانه و
مدارکش را به من داد تا به عنوان امانت برایش
نگه دارم و بعد از آن دیگر اطالعی از او نداشتم
تا این که شنیدم او فوت کرده است.
کارآگاهان با توجه به این که درهای ورودی

▪بعد از قتل فرار کردی؟

ساختمان محل جنایت سالم بوده و تخریب
نشده ،فرضیه قتل از سوی احمد را رد کردند
و هیچ سرنخی از قتل مهوش از سوی احمد به
دست نیامد.
▪بازداشت شوهر مهوش

تیم پلیسی در گــام بعدی پی بردند که از
چندیقبلمهوشوشوهرشکهپسرعمویش
نیز هست با هم اختالف داشته اند و فرضیه
قاتل بودن یک آشنا قوت گرفت.
در ادامــه تحقیقات شوهر مهوش به عنوان
یکی دیگر از مظنون هــای قتل زن جوان
دستگیرشد و هدف بازجویی قرار گرفت که
این مرد نیز اصــرار بر بی گناهی داشت و با
ارائه مدارک و شواهد توانست خود را بی گناه
معرفی کند و مشخص شد مرد جوان در زمان
مرگ مهوش در خانه نبوده است.
▪خواهرکشی

تجسس های فنی و اطالعاتی پلیس ادامه
داشــت و بیش از یک ســال از ماجرای قتل
معماییزنجوانمیگذشتکهکارآگاهانبه
برادر مهوش که چند ماه قبل از مرگ معمایی
خواهرش نامزد کرده بود ،مشکوک شدند.
در این مرحله وی با سرنخ های به دست آمده
در روز  13آبان امسال دستگیر و ابتدا منکر
قتل خواهرش شد اما وقتی در تناقض گویی
هایش گرفتار شد به ناچار لب به سخن گشود
و به قتل خواهرش اعتراف کرد.
▪اشک های دلتنگی

ماهان  20ساله که یک سال قبل نامزد کرده
بود هنوز باور نــدارد که خواهرش را به قتل
رسانده است و در حالی که اشک می ریزد می
گوید که من هیچ وقت قصد کشتن خواهرم را

نقشه پلید شیاطین باغ برای 2دختردانشآموز
دو دختر نوجوان در باغ خلوتی به دام سه جوان
شیطان صفت افتادند و به سرنوشت شومی
گرفتار شدند .آیدا که تصور می کرد در دنیای
عاشق پیشگی به مرد رویاهایش می رسد،
وقتی غافلگیر شد چاره ای جز التماس ندید
اما هیچ گوشی شنوا نبود .نخستین جلسه
تحقیق از این سه پسر جوان با اتهام سیاه دیروز
در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
▪روز شوم

یلدا و مریم باور نمی کردند دقایقی پیش هدف
آزار پسران شیطان صفت قرار گرفته اند .آن ها
فقط گریه می کردند! از همدیگر خجالت می
کشیدند! مریم از این که داستان عاشقانه یلدا
را گوش کرده است پشیمان بود و نمی دانست
به خانواده اش چه بگوید! اگر پدر و مادرش
میفهمیدند چه بالیی سر دخترشان آمده
است یا او را می کشتند یا خودشان می مردند!
تنفر در وجود یلدا موج می زد! این که چطور
عشق اش بازیچه پسر شیطان صفت بوده
است ،برایش قابل هضم نبود! نمی خواست
بــاور کند روزهــای خوشش فقط یک خیال
بود! به یاد التماس هایش افتاد و خنده های
شیاطین باغ! باید انتقام می گرفت!
▪گزارش به پلیس

چندی پیش دختری آشفته و نگران به همراه
مادرش نزد پلیس رفت و پرده از سرنوشتی
تکان دهنده برداشت .دختر  ۱۷ساله که
همه وجودش پر از بغض بود ،جلوی چشمان
مــادرش رازی را فــاش کــرد که شنیدنش
سخت بود ،یلدا به تیم پلیس گفت :یک ماه
پیش بود که با جوانی به نام امین در خیابان
آشنا شــدم .او وانمود می کرد پسر خیلی
خوبی است .رفتارش هم طوری بود که تصور
می کردم مناسب روزهای تنهایی ام است.
ما چند بار با هم قــرار مالقات گذاشتیم!
او مرتب ابــراز عالقه می کرد و من باورش
کرده بودم تا این که امین به بهانه این که
تنها نباشیم و یک گروه چهارنفره شویم ،از
من خواست یکی از دوستانم را با دوست
صمیمی او به نام فرید آشنا کنم .پیشنهاد
خوبی بود من با همکالسی ام به نام مریم
صحبت کــردم او هم تنها بود و پذیرفت با
فرید آشنا شود .او را سر قرار بردم تا با فرید

مالقات کند .وی ادامه داد :چند روز از این
قرارها گذشته بــود که امین و فرید برای
یک قرار چهارنفره من و دوستم را به سفره
خانه دعوت کردند .قرار شد آن ها با ماشین
مقابل مدرسه مان بیایند تا با هم برای تفریح
به سفره خانه برویم  .یلدا با گریه گفت :من و
مریم بعد از تعطیلی مدرسه بود که در حوالی
دولت آباد سوار ماشین امین و فرید شدیم.
قرار بود به سفره خانه برویم اما آن ها بعد
از چرخ زدن در خیابان ها به سمت خارج
تهران حرکت کردند .پرسیدیم چرا سفره
خانه نمی رویم؟ بهانه آوردند که چرخی در
هوای سالم می زنیم .وقتی در جاده های
خاکی جلوی در یک باغ ایستادند ترسیدیم
اما شنیدیم آن جا خطری نیست .باز اعتماد
کردیم .عجیب این که در آن جا یک مرد ۳۰
ساله به نام کیومرث منتظر ما بود .وقتی با
او که نگاه های پر از معنایی داشت روبه رو
شدم ،فهمیدم من و دوستم به تله شیطانی
پسران جوان افتادهایم ،همان جا خواستم
من و مریم برگردیم اما اجازه ندادند .باغ در
جای خلوتی بود .کیومرث سراغ من آمد.
خواستم مقاومت کنم اما کیومرث به زور من
را که از ترس گریه می کردم به اتاق کوچکی
در انتهای باغ برد .دختر دانش آموز به گریه
افتاد و بعد درحالی که به سختی حرف می
زد ،گفت :کیومرث خواست آزارم دهد.
ابتدا داد و بیداد راه انداختم .اصال از مریم
خبری نداشتم .او را صدا می زدم و گریه می
کردم اما کیومرث خونسرد بود تا این که به

من شوکر زد .بی حال روی زمین افتادم .باز
التماس کردم اما توجهی نکرد و من را هدف
نیت شومش قرار داد! وقتی رهایم کردند
با نفرت به آن ها نگاه می کــردم .مریم هم
آشفته بود و گریه می کرد ،بعد سوار ماشین
شان شدیم و نزدیکی خانه رهایمان کردند.
من و مریم در ماشین فقط گریه می کردیم
تا این که پیاده شدیم .مریم گفت که او را
در آالچیق آزار داده اند و هرچه گریه کرده
است توجهی نداشته اند .از مریم خواستم به
خانواده هایمان اطالع بدهیم اما نپذیرفت.
او گفت رازش را فاش نمی کند اما می دانم او
دچار مشکالت روحی می شود! من به خانه
برگشتم و ماجرا را خیلی زود به مادرم گفتم
اما می دانم مریم از ترس خانواده اش سکوت
کرده است و نمی خواهد شکایتی کند.
▪تایید پزشکی

وقــتــی شکایت دخــتــر نــوجــوان پیش روی
قضات دادگاه کیفری یک استان تهران قرار
گرفت ،یلدا به پزشکی قانونی معرفی شد و
کارشناسان در گزارشی آزار و اذیت وی را
تایید کردند.
▪بازداشت شیاطین باغ

پلیس بــه ردیــابــی پــســران شیطان صفت
پرداخت و دو جــوان  ۲۲ساله را بازداشت
کرد .در بررسیها مشخص شد کیومرث که
همسر و یک فرزند شش ماهه دارد به مکان
نامعلومی گریخته است  .تالش برای ردیابی
این متجاوز ادامه داشت تا این که ماموران وی
را بازداشت کردند.
▪در دادگاه

نخستین جلسه تحقیق از متهمان دیــروز
در شعبه هفتم دادگــاه کیفری یک استان
تهران پشت درهای بسته و غیرعلنی برگزار
شد .در این جلسه دختر جوان درحالی که از
مردان شیطان صفت ترسیده بود ،در جایگاه
به تشریح ماجرا پرداخت و بــرای شیاطین
بــاغ اشــد مــجــازات را خواستار شــد .سپس
امین،فرید و کیومرث به دفاع از خود پرداختند
و جرمشان را به گردن یکدیگر انداختند .بنابه
این گــزارش ،قرار است با تکمیل تحقیقات
درباره این پرونده و پرس و جو از مریم،متهمان
محاکمه شوند.

نداشتم و تنها می خواستم او را ساکت کنم.
▪سابقه داری؟

نه ،هیچ وقت خالف نکردم و زندگی عادی و
آرامی داشتم.
▪با خواهرت اختالف داشتی؟

نه ،مهوش بزرگ تر از من بود و هیچ وقت با هم
مشکلی نداشتیم.
▪پس چرا او را کشتی؟

من نمی خواستم خواهرم را به قتل برسانم
و تنها می خواستم با او صحبت کنم تا از
تصمیمی که داشت منصرف شود و به زندگی
اش ادامه دهد.
▪مهوش چه تصمیمی داشت؟

خواهرم تصمیم گرفته بود از شوهرش طالق
بگیرد تا با خواستگار قدیمی اش که احمد نام
دارد ،ازدواج کند.
▪مهوش و شوهرش اختالف داشتند؟

نزدیک به یک سال بود که خواهرم و شوهرش
اختالف داشتند و روز به روز این اختالفات
باال می گرفت و این مشکالت بیشتر از سمت
خواهرم بود.
▪دامادتان نیز تصمیم به جدایی داشت؟

نه ،پسرعمویم عاشق مهوش بود و هیچ وقت
تصمیم نداشت از خواهرم طالق بگیرد و حتی
از من خواسته بود که او را کمک کنم تا خواهرم
را از تصمیمی که داشت منصرف کند.
▪روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

روز حادثه خواهرم به خانه مان آمد .شوهرش
نیز در خانه ما بــود .وقتی مهوش شوهرش
را دید از خانه خارج شد و به خانه خودش در
شهرک ولیعصر رفــت .نگرانش بــودم و می
خواستم این موضوع را حل کنم به همین

تــرســیــده بـــودم ،بــه ســرعــت از خــانــه خــارج
شــدم و مــاجــرای قتل خــواهــرم را به پــدرم و
دامادمان خبر دادم که آن ها نیز خودشان را
به سرعت به خانه خواهرم رساندند و مهوش
را به بیمارستان منتقل کردند و برای این که
ماجرای قتل مهوش توسط من پنهان بماند
ادعا کردند که او دست به خودکشی زده است
و بیمارستان هم مرگ خواهرم را تایید کرد.
▪چـــرا نــمـیخــواســتــی خــواهــرت طــاق
بگیرد؟

دامــادمــان ،خــواهــرم را دوســت داشــت اما
مهوش به خاطر احمد حاضر به ادامه زندگی
با او نبود.
▪خواهرزاده هم داری؟

بله ،خواهرم دو دختر دارد .از او خواستم که
به خاطر دخترانش به زندگی ادامــه بدهد
اما او تصمیم به طالق داشت و می گفت که
میخواهد با احمد ازدواج کند.
▪احمد را در این دوران دیده بودی؟

او یک بار به مغازه پدرم آمده و از او خواسته بود
برای طالق به دخترش کمک کند تا آن ها با
هم ازدواج کنند.
▪در این مدت عذاب وجدان داشتی؟

عــذاب وجــدان لحظهای مرا رها نمیکرد.
مــدام خــواب خواهرم را میدیدم امــا ترس
بازداشت باعث شده بود که راز این جنایت
را برمال نکنم.
▪بخشش اولیای دم

پس از تحقیقات تکمیلی و بازسازی صحنه
قتل در حــالــی کــه مــاهــان بــه عــنــوان قاتل
خواهرش شناخته شده بــود ،خانواده اش
با حضور در دادس ــرای امــور جنایی تهران
خواستار بخشیده شدن پسرشان شدند.
بنا به ایــن گــزارش ،ایــن پرونده خانوادگی
برای بررسی و صدور حکم نهایی از نظر جنبه
عمومی به دادگاه کیفری منتقل شد.

ضرباالجلبرایرهاییازقصاصقاتلهمسایه

پسر جــوان که در قتل پسر همسایه گناهکار
شناخته شده است ،می گوید قاتل نیست! این
مرد دیروز در دادگاه محاکمه شد و قضات جنایی
به او مهلت دادند تا  10روز دیگر رضایت خانواده
همسایه را بگیرد.
▪قتل خونین

رسیدگی به این پرونده از فروردین امسال به
دنبال درگیری خونین در یکی از خیابان
های رامین آغاز شد .شواهد نشان می
دادمیثم ۲۶سالهپسازدرگیریبا
پسر همسایه به نام ساسان زخمی
شده اســت .میثم به بیمارستان
منتقل شــد امــا وی دچــار مرگ
مغزی شــده بـــود .بــا تایید مرگ
مغزی وی ،خــانــواده اش با اهــدای
عضو موافقت کردند  .بدین ترتیب اعضای
بدنمیثمبهچندبیمارنیازمنداهداشدوهمزمان
پلیس به تحقیق پرداخت و ساسان بازداشت شد.
این پسر به درگیری خونین اعتراف کرد و گفت:
من با ضربه چاقو یک ضربه به سر میثم زدم .با
بازسازی صحنه جــرم ،ساسان دیــروز در شعبه
چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایستاد .در ابتدای جلسه پــدر و مادر

قربانی بــرای ساسان حکم قصاص خواستند.
مادر میثم در حالی که اشک می ریخت گفت:
میثم پسر کوچکم بود .آن شب از محل کار به خانه
بر می گشت که ساسان با بی رحمی تمام او را
کشت .آن ها هیچ درگیری قبلی با هم نداشتند و
نمیدانم با چه انگیزه ای پسرم را کشته است .من
برایاوقصاصمیخواهموبههیچقیمتیگذشت
نمی کنم  .وقتی ساسان به دفاع پرداخت
گفت  :ما همسایه بودیم و خصومتی
با هم نداشتیم اما آخرین بار سر یک
دختر با هم درگیر شده بودیم.
من آن شب از باشگاه بدنسازی
به خانه برمیگشتم که میثم را در
انتهای کوچه دیدم و با هم درگیر
شدیم .وقتی دعوا میان ما باال گرفت
چاقویی را که در ســاک ورزشــی داشتم
بیرون کشیدم اما با آن به سر میثم نــزدم .در آن
درگیریچندنفردیگرهم حضورداشتندوممکن
است یکی از آن ها ضربه را به سر میثم زده باشد  .با
پایان دفاعیات این متهم ،قضات دادگاه اولیایدم
را به صلح و سازش دعوت کردند و به متهم مهلت
 10روزه دادند تا در این مدت رضایت اولیای دم
را جلب کند.

دسیسهسیاهبرایدختر 4ساله

پسر  12ساله ای که به دختر 4
ساله ای رحم نکرده بود کسی
جــز دای ــی اش نــبــود .ایــن پسر
نوجوان در یک گاوداری دختر ۴
ساله خواهرش را قربانی اقدام
سیاه خود کــرد .دایــی ناخلف،
دیــروز در دادگ ــاه حاضر شد تا
بــه س ــوال قــضــات پــاســخ دهــد.
پسرنوجواندرحالیروانهکانون
اصــاح و تربیت شد که قربانی
کوچولوی این جنایت همچنان
در بیمارستان بستری است.
▪دخترک بی هوش

هفته گذشته پیکر نیمه جان یک
دختر چهار ساله به نام لیدا به
بیمارستانی در ورامین منتقل
شــد  .پزشکان پــس از معاینه
ایــن دخــتــر متوجه شــدنــد وی
به طرز وحشیانهای تحت آزار

قرار گرفته است .دختر 4ساله
تحت عمل جراحی قرار گرفت و
پزشکان ماجرای کودک آزاری
را به پلیس اعالم کردند .بدین
ترتیب م ــادر وی لــب بــه بیان
حقیقت گشود و گفت :بــرادر
 ۱۲ساله ام به نام عزیز دخترم
را آزار داده اســت  .ایــن زن در
تشریح جزئیات ماجرا گفت:
من و شوهرم چند سال قبل از
افغانستان به ایــران آمدیم و در
یک گاوداری در ورامین ساکن
شدیم .دو ماه بود که برادر ۱۲
ساله ام از افغانستان به ایران
آمده بود تا کار مناسبی پیدا کند
.بــه همین دلیل من و شوهرم
تصمیم گرفتیم تــا زمــانــی که
بــرادرم کاری پیدا نکرده پیش
ما ساکن شــود  .از صبح من و

شوهرم بــرای کار به گاو داری
رفته بــودیــم .دخترم و بــرادرم
مشغول بــازی بــودنــد که گریه
های بی امان دخترم را شنیدیم.
وقتی باالی سر او رفتیم شوکه
و متوجه شدیم برادرم او را آزار
داده است  .با این شکایت ،پسر
 ۱۲ساله بــازداشــت شــد .وی
دیــروز در شعبه چهارم دادگــاه
کیفری یک استان تهران حاضر
شد تا به ســواالت قضات پاسخ
دهد .با پایان جلسه غیر علنی
تحقیق ،پسر نــوجــوان بــا قــرار
 ۵۰میلیون تومانی روانه کانون
اصالح و تربیت شد و قرار است
پــس از تــرخــیــص قــربــانــی این
جنایت از بیمارستان و ارسال
نظر کارشناسان پزشکی قانونی
به دادگاه،وی محاکمه شود.

