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ناگهان دستور لغو شد

خاطره

ماجرای بازگشت عروسقاتلازپایچوبهدار

یک عکس

قسمت دوم
درشمارهگذشتهخواندیدفریدهمانمتهمیکهیک
باردرپروندهکالهبرداریمیلیونی،پسازدستگیری
در مسیر مشهد به تهران از دست ماموران فرار کرده
بود بعد از دستگیر شدن در فرودگاه از سوی دادگاه
محاکمه شد اما وقتی در زندان بود با ترفندی خاص
توانست از زندان هم فرار کند.باور کردنی نبود ،از
زندان فرار کردن یک متهم برای ما موضوعی بود
که هیچ وقت فکرش را هم نمیکردیم.در تحقیقات
مشخص شد که فرید که یک متهم چرب زبان بود
به خاطر یک پرونده کالهبرداری باید به دادسرای
شهرری منتقل میشد که در بین راه فرید با چرب
زبانی ادعــا میکند که مــادرش مریض اســت و در
بیمارستان بستری شده و از ماموران میخواهد که
اجازه دهند مادرش را برای آخرین بار مالقات کند.
ماموران بدرقه زندان به حرف های فرید اعتماد کرده
بودند و وقتی وارد بیمارستان میشوند مشاهده
میکنند که مــادر پیر فرید روی تخت بیمارستان
است.فرید شروع به گریه و زاری کرده و با چرب زبانی
از ماموران خواسته بود که یک دقیقه او را با مادرش
تنهابگذارندکهدرهمینهنگامفریددرنبودماموران
از پنجره فرار میکند.باز شروع به تحقیق کردیم و
احتمال دادیم که او با دالرها از کشورش خارج شود،
به همین دلیل او ممنوع الخروج شد.هر جایی که
احتمال میدادیم سرزدیم اما خبری از فرید نبود و
جالب این که وقتی سراغ مادرش رفتیم فهمیدیم
مادر فرید یک جیب بر حرفهای است و با جیغ و فریاد
ما را از خانه اش بیرون کرد.فکر میکردیم فرید
از ایران خارج شده است ،چون هیچ سرنخی از او
نداشتیم و حتی مخبرین پلیس نیز اطالعی از فرید
نداشتند.عکس فرید روی میزم بود و هر روز به این که
چطورمیتوانیمدستگیرشکنیمفکرمیکردمواین
در حالی بود که همه درها به روی ما بسته شده بود.
هر کار اطالعاتی و تحقیقی را که میتوانستیم انجام
داده بودیم اما فرید آب شده و رفته بود توی زمین.
یک ماه از ماجرای فرار فرید گذشت تا این که یکی از
ماموران ما که در فرودگاه بود زنگ زد و گفت که فرید
در فرودگاه دستگیر شده است.بهترین خبری بود
که می شنیدم .بدون هیچ وقفهای سوئیچ ماشین
اداره را برداشتم و همراه یکی از همکارانم به سمت
فرودگاه حرکت کردیم ،در مسیر فقط فکر میکردم
که فرید در این مدت کجا بوده و چطور دستگیر شده
است؟رفتم فرودگاه و متوجه شدم فرید باز با مدارک
جعلی قصد خروج از کشور را داشته است که در زمان
خروج کیفش مورد بررسی ماموران پلیس فرودگاه
قرار میگیرد و مشخص میشود که دالرهای زیادی
داخلکیفشجاسازیشدهاست.فریدتحویلپلیس
فرودگاه شده بود و در بازرسی بدنی نیز دالرهای
زیــادی از جیب و جــوراب و لباسهایش به دست
آورده بودند اما نکته جالب این بود که فرید چون
نمیخواستدستگیرشودهمانجاگفتهبودجریمه
پولها را می دهم و بگذارید بروم.یکی از همکاران ما
نیز وقتی متوجه اصرارهای فرید در اتاق پلیس شده
بود به او شک میکند و کیف فرید را مورد بررسی قرار
میدهد که یک عکس پشت نویسی شده که برای
فرید بوده است پیدا میکند.عکس متعلق به فرید
بود اما مشخصات پشت عکس با مشخصات گذرنامه
ای که در دستان او بود فرق داشت و همین مشخص
کرده بود که یک جای کار گیر دارد.مامور ما همان جا
در کامپیوتر اتاق پلیس مشخصات اصلی فرید را ثبت
میکند و متوجه میشود که او یکی از متهمان فراری
است.فرید دستگیر و تحت نظر ماموران به زندان
منتقل شد نکته جالب از زندگی فرید این بود که پدر و
مادرش از هم جدا شده بودند و مادرش که یک جیب
بر حرفهای بود در زمان طالق شرط گذاشته بود که
فریدرااوبایدبزرگکندودخترشرادراختیارپدرش
قرار میدهد و فرید از همان روزهای کودکی با دنیای
تبهکاری آشنا شده بود.
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تازه عروسی که پس از قتل مادرشوهرش از پای چوبه دار به
زندگی برگشته دیروز از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه
ایستاد.
▪قتل زن  ۷۰ساله

رسیدگی به این پرونده از بیست و هفتم بهمن  92به دنبال
ناپدید شدن طیبه 70ساله در دستور کار پلیس قرار گرفت.
شواهد نشان می داد این زن که با کسی خصومت شخصی
نداشت،پسازشرکت در کالسهای مذهبی بهطرز مرموزی
ناپدید شده است .تالش برای افشای راز ناپدید شدن این زن
ادامه داشت تا این که یک روز بعد در ظهر بیست و هشتم بهمن
 92جنازه پتوپیچ این زن در دشت مزار دماوند پیدا شد.
▪اعتراف عروس

بررسی ها نشان می داد این زن با ضربه های جسمی سخت
به سرش از پای در آمده است.
تحقیقات برای روشن شدن راز جنایت آغاز شده بود که پلیس
در راه پله های خانه طیبه با آثار خون روبه رو شد و دریافت به
احتمال زیاد وی قربانی جنایت یک آشنا شده است .تحقیق
از اعضای خانواده قربانی آغاز شده بود تا این که یکم اسفند
 92تازه عروس 32ساله خانواده به نام فرشته لب به اعتراف
گشود و به قتل مادرشوهرش اعتراف کرد.
وی گفت :هفت ماه از ازدواج من و همسرم می گذرد اما
چون مادرشوهرم از همان ابتدای ازدواج مخالف این وصلت
بود مدام در زندگی مان دخالت می کرد .من  ،همسرم و
مادرشوهرم در یک آپارتمان زندگی می کردیم و او مدام مرا
تحقیر می کرد تا این که آخرین بار در غیاب شوهرم با او درگیر
شدم و او را کشتم .من برای حمل جنازه از مرد جوانی به نام
بهمن که وکیل دادگستری است کمک گرفتم .به دنبال
اظهارات تازه عروس ردیابی متهم فراری آغاز شد و هفت ماه
بعد در آبان سال  93بهمن 42ساله بازداشت شد و به کمک
کردن به فرشته در حمل جنازه اعتراف کرد .در بررسی های
بعدی روشن شد بهمن شوهر قبلی فرشته بوده است.
▪در دادگاه

دو متهم در شعبه هشتم دادگــاه کیفری یک استان تهران
پای میز محاکمه ایستادند .در آن جلسه دو پسر قربانی برای
فرشته و همدستش اشد مجازات خواستند.سپس فرشته در
جایگاه ویژه ایستاد و گفت :قبول دارم مادرشوهرم را کشتم
اما من قصد قتل نداشتم و در یک لحظه کنترل اعصابم را از
دست دادم .وی درحالی که اشک می ریخت گفت :در کالس
سوم راهنمایی درس می خواندم که به اجبار ازدواج کردم
اما چند سال بعد از همسرم جدا شدم و در دفتر وکالت بهمن
به عنوان منشی شروع به کار کردم .سال  91بهمن به من
پیشنهاد ازدواج داد که پذیرفتم اما بعد از نزدیک به یک سال
وقتی فهمیدم بهمن بچه دار نمی شود از او جدا شدم .اوایل
سال  92بود که از طریق یک سایت همسریابی با همسرم
آشنا شدم و با وجود مخالفت های مادرشوهرم با هم ازدواج
کردیم ولی همسرم اراده ای از خودش نداشت و به همین
خاطر مادرشوهرم مدام در زندگی مان دخالت می کرد .از
رفتارهای مادرشوهرم خسته شده بودم به همین دلیل از
همسرم خواستم تا به خانه دیگری برویم .

وی ادامه داد :صبح بیست و هفتم بهمن مادرشوهرم از طبقه
باال به خانه مان آمد  .او که عصبانی و دلخور بود گفت :اجازه
نمی دهد به خانه جدیدی برویم.من سعی کردم ماجرا را
برای او توضیح دهم اما قانع نشد او به سمت من حمله کرد
و موهایم را کشید و با مشت به سرم کوبید .من هم با میله
قالیبافی که روی مبل بود چند ضربه به سر مادرشوهرم زدم
که بیهوش شد .ترسیده بودم و نمی دانستم با جنازه چه کنم.
به همین دلیل با بهمن تماس گرفتم .سپس بهمن به دفاع
پرداخت و گفت :من وقتی به خانه فرشته رفتم اصرار کردم
تا با پلیس تماس بگیرد اما او قبول نکرد  .به همین خاطر
تحت تاثیر التماس های او قرار گرفتم و یک وانت و دو کارگر
اجاره کردم .به کارگر ها گفتم قصد دارم سم کشاورزی را به
زمین های دماوند منتقل کنم .آن ها در انتقال جنازه به من
کمک کردند و بعد از آن ماجرا چند ماه فراری بودم.در پایان
آن جلسه هیئت قضایی وارد شور شد و فرشته را به قصاص
و زندان محکوم کرد .بهمن نیز به اتهام مشارکت درحمل و
مخفی کردن جنازه به زندان محکوم شد.این حکم در شعبه
چهارم دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار
گرفت و تایید شد.
▪بازگشت از چوبه دار

فرشته پای چوبه دار رفته بود که توانست رضایت بدون
قید و شرط اولیای دم را جلب کند و به زندگی برگردد .وی
دیروز در شعبه هشتم دادگــاه کیفری یک استان تهران از
جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد .وی در تشریح
جزئیات زندگیاش به قضات گفت :شوهرم مرد بدی نبود و ما
اختالفی با هم نداشتیم اما بچه دار نمی شد .من این موضوع
را از همان ابتدای زندگی مشترک متوجه شدم اما سکوت
کردم.من به خاطر عالقهای که به همسرم داشتم حاضر
بودم زندگی را با او ادامه دهم اما مادر شوهرم مدام در زندگی
ما دخالت میکرد .او حتی اجازه نمیداد لباس هایم را به
انتخاب خودم بخرم .او لباس های سی سال قبلش را به خانه
ا م می آورد و مرا مجبور میکرد تا آن ها را بپوشم  .از بدرفتاری
های مادر شوهرم خسته شده بودم به همین خاطر آخرین بار
با او درگیر شدم و او را کشتم .وی در حالی که سرش را پایین
انداخته بود گفت  :من واقعا اشتباه کردم .من زندگی خودم
و همسرم را نابود کردم .من می توانستم از همسرم جدا شوم
و با مادرم زندگی کنم اما با اشتباهی که مرتکب شدم باعث
شدم شش سال از زندگی ام را در زندان بمانم.
▪ساعت های قبل از اجرای حکم

وی درباره نحوه جلب رضایت اولیای دم گفت  :یک روز قبل
از اجرای حکم خواهر و برادرهایم به مالقاتم آمدند و من
با آن ها صحبت کردم .برادرم از من پرسید قرار است فردا
حکم را اجرا کنند اما من که از این ماجرا بی خبر بودم گفتم
قرار است یک ماه دیگر حکم اجرا شود .من بعد از دیدار با
خانواده ام به زندان برگشتم .اما ساعت  ۲نیمه شب مرا به
سوئیت بردند و گفتند صبح قرار است حکم اجرا شود .من
به آن ها اعتراض کردم اما اعتراض من بی فایده بود .ساعت
 5:30صبح بود که من پای چوبه دار رفتم .آن جا از شوهر و
برادر شوهرم خواستم تا مرا ببخشند اما برادرشوهرم گفت

تحلیل کارشناس

دخالت یا دلسوزی

محمود روانخواه جامعه شناس
دخالت خانواده ها در زندگی زوجین ریشه در
سنت های قدیمی دارد چرا که خانواده ها که
سرد و گرم زندگی را چشیده اند تصور می کنند
با راهنمایی پسر یا عروسشان حتی دامادشان
می توانند زندگی بهتری برای آن ها رقم بزنند.
درواقع چنین تصوری آن هم از سر دلسوزی وقتی
به مرحله افراط و دستور می رسد باعث می شود
مقاومت هایی دیــده شود به این معنا که دیگر
دلسوزی معنای خــودش را از دست می دهد و
جای خود را به دخالت مستقیم می دهد.البته
تفاوت نسل ها هم گاهی باعث برداشت اشتباه
بین خانواده ها می شود یعنی دامــاد یا عروس
تصور دخالت دارند چرا که دیدگاه خانواده های
طرفین به نسل های قدیمی بر می گردد و با نسل
امروزی تفاوت زیادی دارد و وقتی اصرار بر آن می
شود شکل دخالت به خود می گیرد.خانواده ها
باید بدانند راهنمایی و همراهی زوجین امری
بسیار پسندیده اســت امــا افــراط در آن شکلی
مداخله گرانه پیدا می کند که خود باعث اتفاقات
ناخوشایند مانند قهرهای طوالنی ،طالق زوجین
و گاهی قتل می شود.زوجین نیز باید بدانند می
توانند با خوشرویی با این راهنمایی ها برخورد
داشته باشند و بین خودشان آن را حل کنند.تحت
تاثیر قرار گرفتن زن و شوهرها می تواند ویرانگر
باشد و باید بدانیم خوشبختی در تفاهم زوجین با
یکدیگر و احترام به گذشته هاست.
حاضر به رضایت نیست .وقتی پای چوبه دار رفتم مرگ را با
چشمانم دیدم .من برای اعدام آماده بودم  .آن روز شش مرد
جوان را همراه من برای اعدام پای چوبه دار آورده بودند .من
به اولیای دم آن ها التماس کردم تا آن ها را ببخشند .این زن
ادامه داد :همان موقع یکی از ماموران زندان به من گفت بهتر
است تالش کنم تا از اولیای دم پرونده خودم رضایت بگیرم
اما به او گفتم من فقط یک مادر پیر دارم .ولی سایر اعدامی ها
زن و بچه دارند و فرزندان آن ها چشم انتظار شان هستند.من
پای چوبه دارم و طناب را دور گردنم احساس کردم اما مدام
یک نفر در گوشم زمزمه می کرد «فرشته امیدوار باش ».همان
موقع برادرشوهرم وارد سوله شد و اعالم گذشت کرد.من
وقتی از چوبه دار پایین آمدم متوجه شدم قاضی اجرای احکام
و مسئوالن زندان تالش زیادی کردند تا رضایت شوهر و برادر
شوهرم را جلب کنند.من مدیون آن ها هستم و حاال از قضات
دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.در پایان
جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

▪گفت و گو با نوعروس

هنوز ناراحت است

▪سرنوشت شش مرد اعدامی چه شد ؟

دو نفر از آن ها اعدام شدند .دو نفر رضایت گرفتند و دو نفر
توانستند برای مذاکره با اولیای دم اجرای حکم را متوقف
کنند .
▪از همسرت خبر داری؟

دو سال است که از او طالق گرفته ام و می دانم در این سال
ها ازدواج نکرده است.
▪اگر از زندان آزاد شوی می خواهی چه کار کنی ؟

مادر پیری دارم که با او زندگی می کنم .
▪از شرایط زندان بگو؟

من در مدت شش سالی که در زنــدان بودم خیلی اذیت
شدم .به همین خاطر است که حتی قاضی پرونده باور نمی
کرد  ۳۸سال داشته باشم و فکر می کرد من یک زن میان
سال هستم.

اتفاق عجیب در پرونده قصاص چشم
جوانی که باعث کوری چشم پسری شده بود خودش نیز در یک دعوا
از یک چشم کور شد.
این پسر جوان که چهار سال قبل در درگیری با یک پسر چشم چپ
وی را کور کرده بود دیروز از خود دفاع کرد  .چشمچپ متهم نیز سه
سال بعد از این ماجرا در درگیری خیابانی نابینا شد.
در درگیری که پاییز سال  94در منطقه حسن آباد فاشافویه به وقوع
پیوست چشم چپ آرش  ۲۹ساله از سوی پسر  ۳۰ساله ای به نام
تورج آسیب دید .تالش پزشکان برای درمان آن بی نتیجه ماند و
چشم چپ وی نابینا شد.
آرش بعد از این ماجرا برای عامل این اتفاق دردناک حکم قصاص
چشم را مطرح کرد و تــورج دیــروز در شعبه چهارم هفتم دادگــاه
کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد .در ابتدای جلسه شاکی
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

در جایگاه ویژه ایستاد و گفت  :مادر بزرگ تورج ،مستاجر خانه پدر
بزرگم بود .
پیرمرد از او خواسته بود تا خانه را تخلیه کند اما مادربزرگش حاضر
به تخلیه خانه نبود .به همین خاطر من مقابل خانه مادربزرگ تورج
رفتم تا با او صحبت کنم .
اما آن روز تورج مهمان خانه مادربزرگش بود که از خانه بیرون آمد و
با من درگیر شد .وقتی درگیری میان ما باال گرفت یک نفر از پشت به
سرم سنگ پرتاب کردم.
وقتی برگشتم تا ببینم چه کسی بود تورج با سنگ به چشم چپم زد
و باعث نابینا شدن چشمم شد .من برای او تقاضای قصاص چشم
دارم .سپس شاکی که خودش نیز از ناحیه چشم چپ نابینا شده
بود در جایگاه ویژه ایستاد و اتهامش را انکار کرد .وی گفت :آن روز

آرش با قلدری مقابل خانه مادربزرگم آمد و از مادربزرگم خواست
تا خانه را تخلیه کند.
من به نحوه صحبت کردن او اعتراض کردم که با هم درگیر شدیم .در
آن درگیری دوست آرش هم حضور داشت .او میخواست با سنگ
به من بزند که سنگ اشتباهی با چشم آرش برخورد کرد اما حاال آن
ها سنگ پرانی را گردن من انداخته اند و می گویند من باعث نابینا
شدن چشم چپ آرش شدهام .
اما من بی گناهم .وی درباره نحوه کور شدن چشم چپ خودش نیز
گفت  :من پارسال در روز تاسوعا در صف نذری با یک نفر درگیر شدم
و پسری جوان با چاقو به چشم چپم زد و باعث نابینایی چشم ام شد
که پرونده ما در جریان است .در پایان جلسه قضات وارد شور شدند
تا برای این پرونده حکم صادر کند.

