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نبش قبر هم گره پرونده را بازنکرد

خاطره

یک عکس
سرهنگ بازنشسته شمس آبادی
قسمت اول
اوایل سال  67در حالی که تازه وارد اداره آگاهی شده بودم
افسر یک پرونده کالهبرداری شدم که عجیب بود .در این
پرونده مرد شیک پوشی با پیشنهادهای وسوسه آمیز ابتدا به
بهانه تجارت ،یک دفتر کار در ساختمانی در جردن را اجاره
کرده بوددر مرحله دوم نقشهاش آرش به بهانه گرفتن یک خط
تلفن از صاحبخانه یک کپی سند خانه را گرفته و با دستکاری
کپی سند ،خانه را به نام خودش کرده بود .سپس ،آرش بعد
از چند روز به چند بنگاه امالک بزرگ در خیابان آفریقا رفته و
ادعا کرده بود یک ملک بزرگ میخواهد و پولش نیز نقد است.
روش آرش طوری بود که همه بنگاهداران فریب خورده بودند
و همه آرش را مردی ثروتمند میدانستند از این رو ملکهای
بزرگ به آرش پیشنهاد داده شد که از بین آن ها آرش برای
یک ملک دو هزار متری دسیسه چید .وی برای خرید ملک
بزرگ ابتدا دو سوم قیمت ملک را یک چک  45روزه به بنگاه
داده و گفته بود بعد از آمدن نتیجه استعالم ملک بقیه پول را به
صورت نقدی پرداخت میکند .آرش پس از دو هفته بار دیگر
به بنگاه رفته و گفته بود که چون زمان تاریخ چک اش نزدیک
است قصد فروش دفتر کارش در خیابان آفریقا را دارد .صاحب
بنگاه که به آرش اعتماد داشت خیلی زود چند مشتری دست
به نقد برای دفتر کار آرش پیدا کرد که آرش به دومین مشتری
جواب مثبت داد .وی با همان کپی سند دستکاری شده به
بنگاه رفت و قولنامه را نوشت و برای فروش ابتدا 600میلیون
تومان پول گرفت و زمان خواست تا دفتر کارش را خالی کند و
کلید را تحویل دهد .به همین راحتی آرش با جیبهای خالی
و فقط شیک پوشی و چرب زبانی پس از گرفتن  600میلیون
تومان شبانه دفتر کارش را خالی کرد و بدون جا گذاشتن
سرنخی از خودش ناپدید شد.معموال فقط در پرونده های قتل
به محل وقوع جرم میرویم و تحقیق میکنیم اما خیلی اتفاقی
تصمیم گرفتم دفتر کاری را که آرش اجاره کرده بود مورد
بررسی قرار دهم .همه چیز جمع شده بود و وقتی سطل زباله
را که چند کاغذ مچاله شده بود بررسی کردیم با یک عکس
متهم که مشخصات واقعی اش با نام فرید پشت نویسی شده
بود روبه رو شدیم .تحقیقات نشان داد فرید آخرین بار از یک
طالفروشی در مشهد طال خریده است .خیلی زود مشخصات
فرید را به هتلها و مهمانسراها دادیم و در بررسی ها از یک
هتل خبر رسید که فرید آخرین بار در آن جا حضور داشته
است .با دو نفر از همکارانم به مشهد رفتیم وآن جا شنیدیم
که فرید آخرین بار با یک آژانس به نیشابور رفته است .به سراغ
راننده آژانس رفتیم و همراه او به نیشابور سفر کردیم و محلی
را که فرید از خودرو پیاده شده بود ،تحت نظر قرار دادیم تا
این که فرید از یک خانه خارج شد و دستگیرش کردیم .وقتی
فرید به دادســرای نیشابور رفت متوجه شدیم که در آن جا
نیز کالهبرداری کرده و قاضی پرونده خواست ما به تهران
بازگردیم و پس از رسیدگی به پرونده کالهبرداری اش او را به
تهران میفرستند .دو هفته منتظر بودیم که فرید را به تهران
بیاورند که یک روز دیدیم دو مامور وارد اتاقم شدند و گفتند
شما منتظر فرید هستید؟ گفتم بله ،که خیلی آرام گفتند فرار
کرد .باورش سخت بود ولی فرید فرار کرده بود .فرید در بین
راه وقتی قطار برای نماز صبح در شاهرود توقف کرده بود به
بهانه دست شویی رفتن از قطار پیاده شده و از پنجره باالی
سرویس بهداشتی فرار کرده بود .شروع به جست وجو کردیم
و احتمال دادیم که فرید با دالرها از کشور خارجشود خیلی
زود فرضیه ما قوت گرفت چرا که فرید با جعل مدارک برادرش
به مالزی رفته بود .تنها موضوعی که ما را چشم انتظار فرید
گذاشته بود این بود که فرید بلیت رفت و برگشت خریده بود.
چند روزی گذشت و اعالم شد که فرید بلیت برگشت را تایید
کرده و او وقتی وارد فرودگاه شد دستگیرش کردیم .فرید در
فرودگاه گفت که قصد داشته از مالزی به صورت قاچاق به
استرالیا برود اما نتوانسته و به ناچار به ایران بازگشته است.
فرید با اتهامهای کالهبرداری ،جعل و فرار از دست پلیس به
زندان افتاد اما این پرونده بسته نشد و دوباره این مرد ما را به
دنبال خودش کشاند .فرید با یک ترفند از زندان فرار کرده بود
و ما که پیگیر پروندههای دیگر بودیم دوباره برای دستگیری
کالهبردار شیک پوش دست به کار شدیم.
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نبش قبر مرد تهرانی برای باز کردن گره کور ارثیه پدری به
بن بست خورد.
روز  21اردیبهشت سال  91با قتل مردی در تهران راز یک
همسرکشی فاش شد و این درحالی بود که همسر این مرد
با داستان سرایی تالش می کرد راز شوم خود را فاش نکند.
مرد جوان با شلیک گلوله کشته شده بود و با توجه به صحنه
قتلمشخصبودقاتلآشناستاماهمسرمقتولادعاکردبا
فرزندانش به مهمانی رفته بودند و از قتل چیزی نمی دانند.
شش سال بعد و در حالی که هیچ سرنخی نبود مردی
رازگشایی کرد و گفت :چندی قبل با یکی از دوستانم به
نام خشایار که در حالت مستی بود شروع به صحبت کردم
که ناگهان در همان عالم مستی ادعا کرد که با همدستی
خواهرزنش به قتل باجناقش دست زده است که هوشنگ
نام دارد.
▪بازداشت قاتالن

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان به ســراغ فرانک و
شوهرخواهرش خشایار بروند .در ابتدا ایــن زن و مرد
جوان ادعای بی گناهی کردند اما وقتی فرانک شنید که
دامادشان ماجرای قتل را برای یکی از دوستانش بازگو
کرده است به ناچار از جنایت شوهرش پرده برداشت.
فرانک گفت :همسرم سال ها قبل با زنی ازدواج کرده بود
اما پس از مدتی زندگی در کنار هم وقتی هوشنگ دید از
زنش صاحب فرزند نمی شود از او طالق گرفت و پس از
جدایی ،به خواستگاری ام آمد.
وی افزود :هوشنگ  20سال از من بزرگ تر بود  .در ابتدا
من نمی خواستم با او ازدواج کنم اما خانواده ام با توجه به
شرایط مالی خوبی که هوشنگ داشت اصرار کردند تا به
خواستگاری اش جواب مثبت بدهم که به ناچار و به دلیل
اصرار خانواده ام با هوشنگ ازدواج کردم.
زن جوان گفت :هوشنگ مشکل اخالقی داشت و با من
بدرفتاری می کرد و همیشه به دنبال یک راه حل می گشتم
تا این که تصمیم به قتل او گرفتم .برای اجرای نقشه ام نیاز
به یک همدست داشتم به همین دلیل ماجرا را با خواهرم و
شوهرخواهرم درمیان گذاشتم و آن ها نیز راضی شدند تا

به من کمک کنند.
فرانک درباره چگونگی قتل ادامه داد :روز حادثه تعدادی
قرص خواب آور داخل آب میوه شوهرم ریختم و منتظر
ماندم تا هوشنگ بیهوش شود ،وقتی شوهرم بیهوش روی
تختش افتاد طبق نقشه قبلی همراه بچه ها از خانه بیرون
رفتم اما در ورودی را باز گذاشتم که شوهرخواهرم پس
از رفتن ما وارد ساختمان شد و با شلیک گلوله به زندگی
شوهرم پایان داد و من از آن روز آزاد شدم.
خشایار نیز در اعترافاتش گفت :وقتی فرانک از من و
همسرم کمک خواست ،تصمیم گرفتیم به او کمک کنیم
به همین دلیل روز حادثه وقتی فرانک و بچه هایش از خانه
بیرون رفتند با تفنگی که در دستم بود وارد خانه شدم و
مستقیم به اتاق خواب رفتم و ابتدا هوشنگ را صدا زدم
وقتی دیدم جوابی نمی دهد به سمت او شلیک کردم و با
اطمینان از مرگش به سرعت از خانه خارج شدم و به منزل
بازگشتم.

ارثیه های پردردسر

▪بخشش

پس از اعترافات زن و مرد جوان به قتل ،دو فرزند هوشنگ
که تنها اولیای دم پرونده بودند به دادسرای امور جنایی
تهران مراجعه کردند و از مادرشان که در این پرونده اتهام
معاونت در قتل داشت و از شوهر خالهشان که به مشارکت
در قتل عمدی پدرشان متهم شده بود اعالم گذشت کردند
و آن ها را بخشیدند.
▪نبش قبر

پس از این که اولیای دم از خون پدرشان گذشت کردند،
خواهران هوشنگ سناریوی عجیبی را پیش روی بازپرس
پرونده قرار دادند و ادعا کردند که برادرشان هیچ وقت
بچهدار نمی شده و سال ها تحت درمان قرار داشته و به
خاطر همین از همسر اولش جدا شده است.
خــواهــران هوشنگ ادعــا کردند بــرادرشــان مدتی پس
از ازدواج با فرانک دو بچه به ما نشان دادنــد و گفتند
فرزندانشان هستند در صورتی که طبق مدارک پزشکی
برادرم هیچ وقت بچه دار نمی شد و چون نمی خواستیم در
زندگی شان دخالت کنیم حرفی نزدیم.

رهایی عامالن جنایت رستوران لواسان از قصاص

عامالن جنایت رستوران لواسان زن و مردی بودند که با هم
رابطه پنهانی داشتند.
شوهر زن باید کشته می شد تا آن ها به آرزوی شومشان برسند
و با هم ازدواج کنند.
عصر بیستم آبان سال  97جسد پالستیک پیچ یک مرد 45ساله
که شواهد نشان می داد خفه شده بود در بیابان های لواسان
پیدا شد.
پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت جسد متعلق به مردی به
نام سهیل است که پسرانش چند روز قبل ناپدید شدن وی را به
پلیس اعالم کرده بودند .پسر بزرگ ادعا کرد پدرش قرار بود
سوله ای را در اسالمشهر اجاره دهد به همین دلیل با یک مرد
جوان به نام اصغر قرار مالقات داشت .با اظهارات پسرجوان،
پلیس به ردیابی اصغر پرداخت .اما این مرد همزمان با کشته
شدن سهیل از محل کارش که رستورانی در لواسان بود تسویه
حساب کرده و به مکان نامعلومی گریخته بود.پلیس به ردیابی
وی پرداخت و سرانجام اصغر را که در یک سالن غذاخوری بین
راهی در اتوبان قزوین – تبریز مشغول به کار شده بود بازداشت
کرد.
اصغر به قتل سهیل با همدستی همسر وی به نام مریم اعتراف
کــرد.وی گفت :حــدود یک سال پیش وقتی مریم به عنوان
مشتری به رستوران آمد با او آشنا شدم .او از بدرفتاری های
شوهرش گله می کرد تا این که تحت تاثیر حرف های او قرار
گرفتم ،پس از مدتی مریم پیشنهاد قتل شوهرش را مطرح کرد.
او مقداری پول به من داد تا با آن یک شوکر بخرم.مریم اطالعات
کاملی درباره سوله ای که شوهرش قصد اجاره آن را داشت به
من داد و من به بهانه اجاره سوله با سهیل تماس گرفتم و با او در
رستوران قرار گذاشتم.

▪تحلیل کارشناس

وی ادامه داد :بعد از تعطیلی رستوران وقتی سهیل به آن جا
آمد با شوکر به او زدم که بی حال شد سپس او را خفه و جسد را
پالستیک پیچ کردم و به حوالی کانال آبی در لواسان انداختم.
با اعتراف های این مرد ،مریم به اتهام معاونت در قتل بازداشت
شد و جرمش را گردن گرفت.آن ها در حالی در شعبه 12دادگاه
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند که رضایت
اولیای دم را جلب کردند.
اصغر گفت :من تحت تاثیر حرف های مریم قرار گرفتم و به
دلیل عالقه ای که به او داشتم شوهرش را کشتم.اما مریم اتهام
معاونت در قتل را نپذیرفت .در پایان جلسه قضات با توجه به
اعالم رضایت دو پسر قربانی متهمان را به زندان محکوم کردند.
دو متهم تسلیم به رای شده و درخواست تخفیف در مجازات را
مطرح کردند .به این ترتیب قضات دادگاه درخواست آن ها را
پذیرفتند و اصغر با تخفیف در مجازات به سه سال زندان و مریم
به یک سال زندان محکوم شد.

بدین ترتیب با توجه به اظهارات خواهران مقتول چنان چه
ادعای آن ها درست باشد اعالم رضایت فرزندان مقتول در
پرونده بیاثر خواهد شد و خواهران مقتول به عنوان اولیای
دم در پرونده شناسایی خواهند شد .این درحالی است که
خواهران مقتول خواهان قصاص و مجازات همسر و با جناق
برادرشان بودند .باتوجه به اظهارات خواهران مقتول ،تنها
راه برای افشای راز این موضوع نبش قبر و گرفتن آزمایش
دی ان ای مقتول و تطبیق آن با دختر و پسری است که
مدعی بودند فرزندان مقتول هستند.
با وجود مجوز فقهی نبش قبر هوشنگ اما با توجه به این
که پسر و دختر فرانک در خارج از کشور هستند و آزمایش
دیان ای را انجام ندادند درخواست خواهران هوشنگ رد
شد.بنا بر این گزارش ،پرونده با توجه به بخشش فرزندان
هوشنگ بــرای بررسی جرم از جنبه عمومی به دادگــاه
کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

محمود تقوی  ،حقوقدان
متاسفانه ارثیه یکی از مسائل پیچیده
حقوقی است که شاخه های مختلفی
دارد .در گذشته مسئله ارثیه و پرونده
های مرتبط با آن بیشتر مربوط می شد
به اختالفات جزئی یا دعواهای درون
فامیلی به ایــن شکل که یکی از ورثه
به تصرف غیرقانونی ملک یا مغازه
پدری دست می زد و وراث دیگر تالش
می کردند با حکم دادگاه به حق خود
برسند.اما امــروزه نه تنها اختالفات
قدیمی بر سر ارثیه باقی مانده است
بلکه مــوارد جدید و مدرنی هم وارد
مسائل حقوقی شده که یکی از آن ها
اثبات وارث بــودن اســت .در پرونده
های این چنینی خانواده ها با ادعاهایی
مبنی بر این که فرزندان مرحوم اصال
اوالد واقعی نیستند اصــرار دارنــد آن
ها فرزندخوانده بوده اند که باید سریع
آزمایش دی ان ای گرفته و طبق آن وارث
بودن اثبات شود .از طرف دیگر این که
ممکن است ادعــا شود اوالد از روش
تخمک گذاری و لقاح به دنیا آمده اند که
باز باید آزمایش دی ان ای انجام شود.
در این دومورد یک تبصره قوی وجود
دارد مبنی بر این که امکان آزمایش
دی ان ای از اوالد وجود داشته باشد
که در این پرونده به خاطر نبود چنین
شرایطی و به دلیل زندگی وراث در
خــارج از ایــران درخواست خواهران
مقتول رد شده است.

قتلفجیع 2برادرجلویچشمانسالومه

مرد جوانی که به دلیل قتل دو برادر در  10سال
پیش به اعدام محکوم شده بود دیروز از قضات
دادگــاه کمک خواست .بیست و دوم آبــان 88
پیرمردی به پلیس آگاهی شهریار رفت و از ناپدید
شدن دو پسرش به نا مهای حجت و رضا خبر
داد .وی گفت  :پسر  40سالهام حجت  ،كارگر
بود .دیروز پسر كوچكم رضا پیش او رفت و دیگر
از آنها هیچ خبری نشد .کارآگاهان در بررسی
موشكافانه فهرست ریز مكالمات تلفنی حجت
 ،نخستین سرنخ را به دست آوردنــد .تحقیقات
میدانی نشان م ـیداد حجت چندینبار با یك
زن  30ساله به نام سالومه تماس گرفته بود  .با
برمال شدن این موضوع  ،زن جوان بازداشت شد.
وی گفت  :سالهاست كه ازدواج كردهام و یك
دختر هفت ساله دارم اما شوهرم به من خرجی
نمیدهد.شوهرم به زنی به نام یگانه عالقهمند
بود و پول هایش را به او می داد.به همین دلیل
در كوچه ها و خیابانها گدایی میكردم تا این كه
سال گذشته به طور اتفاقی با حجت آشنا شدم.
سالومه ادامه داد  :وقتی حجت درد دل هایم را
شنید قول داد برایم كار مناسبی جور كند.از
آن روز به بعد به همراه حجت به خانههای مردم
میرفتم و كارگری میكردم .آخرین بار به همراه
حجت و بــرادرش رضا برای كارگری به یك باغ
رفتم اما صاحب باغ كه مجتبی نام دارد با حجت
درگیر شد و همزمان  ،دو مرد به نام های شادمهر
و حسین به او حمله كردند .آنان با چاقو به جان

حجت و رضا افتادند و آن ها را كشتند سپس
جنازه های دو برادر را داخل چاه باغ انداختند،
بعد مرا آزار دادند و وقتی التماس هایم را دیدند
مرا نکشتند و تهدیدم كردند به پلیس حرفی نزنم.
خیلی زود سه قاتل با گذشت  41شبانه روز از
جنایت بازداشت شدند و پیكرهای متالشیشده
دو برادر از داخل چاه بیرون كشیده شد .خانواده
دو بــرادر در شعبه  71سابق دادگــاه كیفری
استان تهران خواستار قصاص قاتالن شدند و
بعد مجتبی  ،شادمهر و حسین هم جنایت را به
گردن هم انداختند  .در پایان جلسه ،قضات سه
متهم را به قصاص ،هر یک را به 10سال زندان
و  100ضربه شالق محکوم کردند .حکم صادر
شده در دیــوان عالی کشور تایید شده بود که
مجتبی و شادمهر توانستند رضایت اولیای دم را
جلب کنند و از قصاص رهایی یابند .اما حسین در
زندان ماند .وی با گذشت 10سال از این ماجرا
به قضات دادگاه نامه نوشت و درخواست تعیین
تکلیف کرد .به این ترتیب حسین دیروز در شعبه
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد و
گفت :شادمهر و مجتبی توانستند رضایت اولیای
دم را جلب کنند درحالی که من در مدت 10سال
توانستم رضایت همه اولیای دم را جلب کنم اما
آن ها پیگیر اجرای حکم هم نمی شوند .به همین
دلیل بالتکلیف در زندان مانده ام .من از قضات
دادگاه می خواهم تکلیفم را روشن کنند چرا که
از این وضعیت خسته شده ام.

