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انعکاس

ترحم؛ راهکاری سیاه
در حق بیماران روانی
دکتر کاظم قجاوند
جامعه شناس و استاد دانشگاه
مراقبت از بیماران روانی درست مانند مراقبت
از بیماران جسمانی از اهمیت خاصی برخوردار
است .متاسفانه به دلیل ناآگاهی خانواده هایی
که دارای بیماران مبتال به اختالالت رفتاری
و روانی هستند چون روند همدلی با فرد بیمار
را ندارند در این خانواده ها شاهد بروز اتفاقات
هولناکی هستیم که آسیب های زیادی به خود،
خانواده و جامعه وارد می کنند.
خانواده در این شرایط باید رفتارهای همدالنه
با فرد بیمار داشته باشد و فرایند درمان در مراکز
روان پزشکی و اورژانــس های روان پزشکی به
طور کامل انجام شود تا فرد بتواند با روان سالم به
کانون خانواده و جامعه بازگردد .برخی خانواده
ها با نحوه رفتار با بیمار مبتال به اختالالت
روانی آشنا نیستند و چون از نحوه مراقبت ها و
دستورالعمل ها اطالع ندارند از روی دلسوزی
قبل از این که فرد روند درمانی اش طی شود او
را ترخیص می کنند و به خانه می آورند که شاهد
پدیده های تلخی مانند دگرکشی ،همسرکشی،
فرزندکشی یا خودکشی خود این افراد هستیم.
در حالی که خانواده ها باید قبل از آوردن فرد
بیمار به کانون خانواده نحوه برقراری ارتباط با
این بیماران را طی دوره های آموزشی آموخته
باشند تا کمتر شاهد درگیری های فیزیکی،
غیرکالمی ،کالمی و ...باشند .ایــن بیماران
ممکن اســت در طــول زندگی با خــانــواده خود
رفتارهای نامناسبی را انجام دهند که خانواده
ها در برابر این رفتارها شکیبایی الزم را نداشته
باشند و همین عامل باعث بروز درگیری و ایجاد
نزاع بین آن ها می شود که در پی آن ممکن است
فرد بیمار به هر خشونتی دست بزند.
در هــر صــورت فرایند درمــانــی باید بــرای این
بیماران به پایان برسد زیرا هیچ تضمینی وجود
ندارد که با بازگشت به خانواده آسیب زا نشوند.
خانواده ها باید این افراد را بعد از تکمیل شدن
دوره های درمان در امور منزل مشارکت دهند و
در جمع های خانوادگی به آن ها احترام بگذارند
تا کمتر رفتارهای تخریبی و خود تخریبی از خود
بروز دهند.
اگر خانواده شرایط بستری و کامل شدن طول
درمــان را دارنــد در ترخیص بیمار خود عجله و
شتاب نکنند زیرا همین عجله و شتاب است که
پدیده های هولناکی مانند قتل را رقم می زند و
فرد در شرایطی که هنوز بیماری اش بهبود نیافته
مرتکب رفتارهای نسنجیده می شود.

زنی که در روز تولد دختر خردسالش از خانه شوهر فرار کرده
بود بعد از دوماه در حالی که سیگاری و شیشه ای شده بود
پیدا شد.
روزهای نخست گم شدن هدیه حتی پلیس به شوهر او شک
کرد و بوی جنایت در پرونده پیچید اما اقدامات مخابراتی
نشان می داد این زن با خانواده پنهان کارش تماس تلفنی
دارد.
▪تولد زهرا کوچولو

رضا با یك سبد گل به طرف خانه رفت .روز تولد زهرا بود چهار
سال پیش زهرا به دنیا آمده بود .حتم ًا زنش مثل هر سال
بساط كیك و عصرانه را برای زهرا آماده كرده بود .رضا باور
نمی کرد برخالف هرسال كه هدیه از چند روز جلوتر برای
جشن تولد ،كیك ،تزیین اتاق ،كادو و عكس با او حرف میزد،
این بار سكوت كرده بود .شاید فكر میكرد رضا تولد دخترش
را فراموش كرده است .رضا جلوی اسباب بازی فروشی سر
خیابان ایستاد ،عروسكی را كه از چند هفته جلوتر برای زهرا
انتخاب كرده بود نگاه كرد و داخل مغازه شد .دقایقی بعد
عروسك كادو شده در دستانش بود .با خودش چهره زهرا را
تصور كرد .حتم ًا هدیه هم از شادی زهرا  ،خوشحال میشد.
نمیدانست تا االن چند نفر در خانهشان دعوت شده اند
و مهمان هستند! زنگ در خانه را به صدا درآورد صدای
خواهرش را از پشت آیفون شنید .پلهها را باال رفت .هدیهاش
را با سبد گل در دستش جابه جا كرد .در آپارتمان باز بود .رضا
داخل اتاق شد .هیچ خبری نبود .زهرا کوچولو گوشه اتاقش
روی تخت به خواب رفته بود.
وقتی رضا از خواهرش پرسید هدیه کجاست؟ گفت که من برای
تولد زهرا آمده ام که هدیه از من خواست چند دقیقه ای نزد زهرا
بمانم چون او بیرون از خانه کار دارد .رضا به اتاق دخترش رفت.
كادویش را روی میز كوچکی گذاشت .كادوی خواهرش را هم
كنار عروسك گذاشت و بعد سبد گل را كنار آن چید .رضا سریع
بیرون رفت موبایل هدیه خاموش بود هنوز نگران نشده بود به
قنادی رفت و کیکی خرید نیم ساعتی گذشت ولی هنوز از هدیه
خبری نبود زهرا وقتی از خواب بیدار شد كنار تختش چند كادو،
كیك و گل دید .رضا با دیدن چشمهای باز دخترك نبودن هدیه
را فراموش كرد .خیلی زود دخترك عروسكش را در بغل گرفت.
▪شب تلخ

ساعت  ۱۰شب بود .از هدیه هیچ خبری نبود .مهما نها
همه كم كم رفته بودند .تنها خواهر هدیه كه دیرتر از بقیه
آمده بود ،هنوز مانده بود .مادر زن و خانواده خواهرزنش
هم در تولد زهراکوچولو بودند همه نگران به همدیگر خیره
شدند تا این که رضا با باجناقش سوار ماشین شدند و رفتند.
ساعت  ۲بامداد بود كه رضا و باجناقش با دستان خالی به
خانه برگشتند.
▪شکایت نزد پلیس

روز بعد رضا به سرکار نرفت و نزد پلیس با طرح شکایتی
از گم شدن همسرش خبر داد .رضا به افسر تحقیق گفت:
واقــعــا شوکه ام روز تولد دخــتــرم بــود م ــادرش غیبش زد
نگرانش هستم به كالنتری ها ،بهزیستی ،پزشكی قانونی
و بیمارستانها سر زده ام اما اثری از همسرم نیست خانواده
اش هم خبری از او ندارند او می دانست تولد دخترش است
خواهر من آخرین کسی است که او را دیده چرا که به بهانه
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ای خانه را ترک کرده و دیگر برنگشته است شاید بالیی بر
سرش آمده باشد.
▪تجسس های پلیسی

با دستور دادیار پرونده ،تیمی از ماموران پلیس آگاهی وارد
عمل شدند تا درباره سرنوشت زن گمشده تحقیق کنند.
آن ها ابتدا به تحقیق از خواهر شوهر هدیه پرداختند و به هیچ
سرنخی نرسیدند و سراغ خانواده هدیه رفتند آن ها هم اظهار
بی اطالعی کردند.
بررسی های ماموران نشان داد رضا مرد خوبی است و هیچ
دعوا و ناراحتی بین هدیه و شوهرش وجود نداشت اما خواهر
کوچک تر هدیه ادعای عجیبی کرد.
▪بی عاطفه

رعنا به افسر تحقیق گفت :خواهرم گاهی بی دلیل گریه
میکرد وقتی می پرسیدم چه شده است رضا اذیتت می کند
سرش را تکان می داد و می گفت شاید من رضا را اذیت کنم او
مرد ساکتی است البته از آرام بودن شوهرش هم راضی نبود
و نمی دانم چرا گریه می کرد.
▪ردیابی مخابراتی

کارآگاهان همزمان با بررسی تماس های رضا اقدامات
مخابراتی شان را روی خانواده هدیه هم متمرکز کردند و
دریافتند هدیه با آن ها تماس دارد و همین کافی بود تا شک
پلیس به رضا از بین برود .
▪ 2ماه بعد

درســت بعد از دومــاه تلفن رضــا زنــگ خــورد افسر پرونده

پسر جوانی که  ۱۶سال قبل در هواخواهی
از دوستش مرتکب قتل شده بود به دلیل
پیگیری نــکــردن اولــیــای دم در زنــدان
بالتکلیف ماند و دیــروز از قضات دادگــاه
کمک خواست.
▪درگیری خونین

رسیدگی به ایــن پــرونــده از ســال  ۸۳به
دنبال وقــوع درگیری خونین در یکی از
خیابانهای اسالمشهر آغاز شد .شواهد
نشان مـیداد درگیری چند پسر به خون
کشیده شده و در این میان پیمان  ۱۸ساله
کشته شده است .پلیس به تحقیق پرداخت
و دوســت پیمان به نام سعید را که با وی
درگیر شده بود بازداشت کرد .
سعید در بازجویی ها گفت :من از قبل
با پیمان درگیر بودم .آن روز سوار موتور
دوستم بهزاد بــودم که بار دیگر با پیمان
درگیر شــدم و در آن دعــوا بهزاد با چاقو
ضربه ای به پیمان زد.
به دنبال اطالعاتی که پسر جوان به پلیس
داد ردیابی بهزاد آغاز شد اما شواهد نشان
میداد این پسر به محل نامعلومی گریخته
اســت .مــأمــوران در نخستین مرحله از
اقدامات پلیسی پدر بهزاد را بازداشت
کــردنــد  .بــهــزاد وقتی فهمید پــدرش در
بازداشت است خودش را به پلیس معرفی
و به قتل اعتراف کرد .
▪حکم قصاص

بــهــزاد  18ســالــه در شعبه  ۷۱دادگــاه
کیفری ســابــق اســتــان تــهــران پــای میز
محاکمه ایستاد و به درخواست اولیایدم
به قصاص محکوم شد .
حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مهر
تایید خورده و قطعی شده بود که اولیای دم
پیگیر اجرای حکم نشدند و بهزاد  ۱۶سال
بالتکلیف در زندان ماند .وی طی نامهای
از قضات دادگاه کمک خواست و دیروز در
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران
پــای میز محاکمه ایستاد و درخــواســت
اعمال ماده  ۴۲۹قانون مجازات اسالمی
را مطرح کرد.
▪ 16سال در جهنم زندان

بهزاد که حاال  ۳۴سال دارد وقتی روبهروی
قضات ایستاد در تشریح جزئیات زندگی

اش گفت  :پدر و مادرم وقتی من و خواهرم
کوچک بــودیــم از هــم جــدا شدند .پــدرم
ازدواج کرده بود و مادرم هم دنبال زندگی
خودش بود .به همین دلیل من و خواهرم
همیشه آواره بودیم .
وی ادامه داد :من به تازگی موتورسیکلت
خریده بــودم و در خیابان می گشتم که
متوجه درگیری چند پسر جــوان شــدم و
برای تماشای دعوا جلو رفتم .همان زمان
دوســت صمیمی ام سعید را دیــدم که به
سرعتسمتمن آمدوترکموتورمنشست
و از من خواست تا از محل دور شویم  .من
اص ً
ال نمیدانستم سعید با پیمان درگیر
بوده است .چند خیابان آن طرف تر یک
باره پیمان به سمت ما حمله کرد و با سعید
درگیر شد.این متهم گفت :من وقتی دیدم
پیماندرحالکتکزدندوستم استبرای
نجات سعید وارد دعوا شدم و با چاقویی که
همراه داشتم یک ضربه به پیمان زدم اما
واقع ًا قصد کشتن او را نداشتم .وی افزود:
بــاور کنید من به خاطر دوستم وارد این
دعوا شدم و از علت درگیری میان سعید و
پیمانهیچاطالعینداشتم.سالهابعددر
زندان متوجه شدم درگیری آن ها به خاطر
نگاه چپ بوده است .طی سال هایی که در
زندان بودم هیچ کس به مالقاتم نمی آمد.
پدر و مادرم هر کدام سر زندگی خودشان
بودند و خواهرم هم آن زمــان سن کمی
داشت اما حاال بزرگ شده و سر کار میرود
.او مدتی است برای خودش یک خانه اجاره

کرده و به مالقات من می آید .من  ۱۶سال
در زندان عذاب کشیدم .هر ساعت برای
من یک سال می گذشت و زندگی جهنمی
را تجربه می کردم.
این پسر در حالی که سرش را پایین انداخته
بود ادامه داد :در جلسه دادگاه مادر پیمان
به من گفت از قصاص گذشت می کند
و مرا اعــدام نمی کند امــا کــاری می کند
تا آخر عمر در زنــدان باقی بمانم و عذاب
بکشم .او همین کــار را هم کــرد و مــرا در
زنــدان بالتکلیف گذاشت  .حــاال از این
وضعیت خسته شده ام و از قضات دادگاه
تقاضا دارم تا تکلیفم را روشن کنند .من اگر
از زندان آزاد شوم به خانه اجاره ای خواهرم
می روم تا آن جا با هم زندگی تازه ای را آغاز
کنیم .من قول میدهم کار کنم تا مبلغی را
که اولیایدم خواسته اند به عنوان دیه به
آن ها بپردازم.
▪درخواست کمک خواهرانه

سپس خواهر بهزاد که در دادگاه حضور
داشــت روبــه روی قضات ایستاد و گفت :
من و برادرم روزهای سختی را در تنهایی
و بی کسی گذراندیم و حاال از شما تقاضای
کمک داریـــم .مــن هیچ ملکی نـــدارم تا
سند آن را به دادگاه بسپارم .من در خانه
اجـــار های ساکن هستم امــا می توانم از
آشنایانم سندی بگیرم تا برادرم آزاد شود.
با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و
قرار شد طبق ماده  429قانون مجازات
اسالمی  ،بهزاد با سند آزاد شود .
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بود .هدیه پیدا شده بود .رضا فور ًا زهرا را در خانه مادرش
امانت گذاشت و خودش را به پلیس آگاهی رساند .وقتی
رضا وارد شد هدیه را روی یك صندلی در حالی كه نشسته
بود ،دید.
به صورت پراز آرایش او نگاه كرد .چقدر هدیه غریبه شده بود!
رضا بعد از چند ساعت انگار دهها سال پیر شده بود .انگار
كمرش شكسته بود و تمام امیدهایش به بنبست رسیده بود.
هدیه خونسرد بود و ادعا کرد به روش سنتی با رضا ازدواج
کرده است و همیشه چون او را دوست نداشت غمگین بود.
هدیه در برابر شوهر شوکه شــده اش که مــدام می گفت
خب میگفتی طالقت میدادم .چرا آبروریزی كردی؟ در
بازجویی ها گفت:زهرا را هم دوست نداشتم نقش مادرها را
بازی می کردم اما نمی خواستم بچه ناراحت شود به خاطر
همین روز تولدش را انتخاب کردم که تنها نباشد بعد از فرار
یک هفته ای با کسی تماس نگرفتم اما چون می دانستم
مادرم بیماری قلبی دارد به خانواده ام زنگ زدم و از آن ها
خواستم علیه رضا شکایتی نکنند و برای این که آبروریزی
نشود نگویند من تماس داشته ام.
هدیه درحالی که دستان داغ شده اش نشان می داد سیگاری
شده است در ادامه گفت :بعد از فرار چند روزی به خانه یکی
از دوستانم که شوهرش ماموریت بود رفتم و بعد با زن جوانی
که در فضای مجازی آشنا شده بودم قرار گذاشتم همیشه
سیگار و قلیان را دوست داشتم اما رضا مخالف بود بدجوری
آلوده شدم اما پشیمان نیستم من زندگی این شکلی را دوست
دارم البته به شرط این که شب ها خانه پدرم بمانم االن هم
خوشحالم دستگیر شده ام .رضا باور نمی کرد هدیه چنین
حرف هایی می زند و از خیانت او فریاد زنان گالیه کرد اما
هدیه خونسردانه گفت :اسم کار من خیانت نیست من دیگر
نمی توا نستم شوهرم را دوست داشته باشم.
رضا هرچه به هدیه نگاه میكرد ،متوجه تغییرات زیادی در
او می شد .چقدر لهجه و حرف زدن زنش به پسران الابالی
شبیه شده بود .رضا با عصبانیت رو به افسر تحقیق گفت:
شکایتی از هدیه ندارم آزادش کنید نزد خانواده اش برود
امشب به دخترم می گویم مادرش برای همیشه مرده است.
امروز فهمیدم كه دیگر هدیه ،هدیه نیست .فهمیدم كه این دو
ماه كجا بوده و در لحظاتی كه من و دخترم همه فكرمان پیش
او بوده ،او اص ً
ال به فكر ما نبوده است .حاال دلم میخواهد از
این به بعد به خودم و به دخترم فكر كنم و هدیه را هم طالق
خواهم داد.
▪در دادگاه

پس از این که هدیه با سپردن وثیقه آزاد شد پرونده با صدور
کیفرخواست به دادگاه کیفری  2تهران ارجاع یافت.
در جلسه دادگاه هدیه باز ادعاهایش را تکرار و رضا هم اصرار
کرد بعد از نتیجه دادگــاه و صدور حکم به دادگــاه خانواده
خواهد رفت تا پرونده طالق را کلید بزند.
رضا گفت :میخواهم بدانم آبــروی از دست رفته من چه
میشود؟ قانون برای حضانت فرزندم ،طالق ،مهریه ،نفقه
و حقوقی كه در یك زندگی مشترك تمام شده است ،چه كار
میكند؟ میخواهم بدانم برای كمرشكسته من قانون چه
مرهمی در دست دارد؟ میخواهم بدانم برای دور شدن زهرا
از مادرش با این اعتیاد چه باید بكنم؟

قانون گذار مرد را مكلف به پرداخت نفقه به زن
کــرده اســت و در مــواد  ۱۱۰۶و  ۱۱۰۷قانون
مدنی آمده است« :در عقد دایم نفقه زن به عهده
شوهر اســت« ».نفقه عبارت اســت از مسكن،
البسه ،غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با
وضعیت زن متناسب باشد و خــادم در صورت
عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه
مرض یا نقصان اعضا ».تكلیف مرد به دادن نفقه
به زن منوط به تمكین زن از شوهر خود است.
ماده ۱۱۰۸قانون مدنی مقرر میدارد :هرگاه زن
بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع
كند مستحق نفقه نخواهد بود ».و در ماده ۱۱۱۴
قانون مدنی آمده است« :زن باید در منزلی كه
شوهرش تعیین میكند ،سكنی کند مگر آن
كه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
بنابراین تكلیف زن تمكین از مرد و سكونت با وی
در منزل مشترك است و اگر زن بدون عذر موجه از
وظایف زوجیت امتناع کند و حاضر نشود با شوهر
خود در یك منزل زندگی كند و به خواستههای
مشروع و قانونی شوهر خود بیاعتنا باشد حقی
بر گرفتن نفقه ندارد و ناشزه محسوب میشود.
ولی اگر زن برای عدم تمكین عذر موجه و قانونی
داشته باشد ناشزه محسوب نمیشود و مستحق
نفقه نیز است .طبق ماده ۱۱۱۵قانون مدنی «اگر
بودن زن با شوهر خود در یك منزل متضمن خوف
ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن
میتواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت
ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت
به منزل شوهر نخواهد داد و مــادام كه زن در
بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده
شوهر خواهد بود ».مورد دوم زمانی است كه زن
از حق حبس استفاده میکند و تمكین از شوهر
را منوط به گرفتن تمام مهر خود میکند .مادام
كه زن از حق حبس استفاده می كند مستحق
نفقه نیز است .ماده  ۱۰۸۵قانون مدنی مقرر
میدارد« :زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از
ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند
مشروط بر این كه مهر او حال باشد و این امتناع،
مسقط حق نفقه نخواهد بــود ».در مــوردی هم
كه زن به دلیل بیماری عدم تمكین کند یا برای
مداوا مجبور به ترك منزل مشترك شود و بتواند
این امر را ثابت کند عذر موجه محسوب میشود.
مهریه :مهر یا صــداق ،مالی است كه زن بر اثر
ازدواج مالك آن میشود و به عبارت دیگر هدیهای
اســت كه در هنگام عقد نكاح مــرد به زن خود
میدهد .در صورتی كه زن از مرد تمكین نکند و
زندگی مشترك را ترك كند حق وی بر مهریه از
بین نمیرود و به تعبیر دیگر ،عدم تمكین زن یا
ترك منزل مشترك توسط زن ،تكلیف مرد نسبت
به پرداخت مهریه به زن را از بین نمیبرد.

فریببزرگبارویایزندگیدرفرانسهوکانادا

مــرد جـــوان بــا وعـــده اقــامــت ســرمــایــه گـــذاری در
کشورهای فرانسه و کانادا از خانواده همسر سابقش
و دو مرد غریبه کالهبرداری میلیونی کرد.
ویهمچنینمتهماستخواهریکیازطعمههایش
را نیز با حرفهایش فریب داده و به تله شیطانی اش
انداخته است .رسیدگی به این پرونده از سه ماه
قبل به دنبال شکایت دختر جوانی به نام شیما آغاز
شد .وی که همراه برادرش به پلیس آگاهی رفته
بود از مرد جوانی به نام سپهر که دوست صمیمی
برادرش بود شکایت کرد  .شیما به ماموران پلیس
گفت :برادرم مدتی قبل با سپهر آشنا شد .سپهر
که مدعی بود صراف است می گفت می تواند برای
خانواده ما اقامت سرمایه گذاری در کشور کانادا
را بگیرد .او با حرفهایش خانواده ما را فریب داد
و به خانه مان رفت و آمد پیدا کرد .او  ۱۵۰میلیون
تومان از برادرم پول کالهبرداری کرد و با حرف
هایش مرا فریب داد و یک روز مرا به تله شیطانی
اش انداخت و آزارم داد .وی ادامه داد :من ماجرا را
به برادرم گفتم  .آن جا بود که برادرم با سپهر تماس
گرفت اما او مدعی شد من دروغ میگویم و مرا آزار
نداده است .از آن روز به بعد سپهر ناپدید شد و دیگر
از او خبری نداشتیم تا این که تصمیم گرفتیم از
پلیس کمک بگیریم.
به دنبال این شکایت ردیابی سپهر آغاز شد و پلیس
توانست رد وی را پیدا کند .با دستگیری مرد جوان
روشــن شد وی در سال  ۹۲نیز از خانواده همسر
سابقش حدود یک میلیارد تومان کالهبرداری کرده
و تحت تعقیب پلیس بوده است.
در حالی که تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود
شکایت مشابه دیگری نیز به پلیس گــزارش شد و
دزد فریبکار با انتشار آگهی در سایت
دیــوار طعمه هایش را به محل قرار
میکشاند و با دادن یک قهوه مسموم
دست به سرقت می زد.
چندی قبل زن  50ساله ای که برای
تامین هزینه های زندگی اش با خودرو
در یک تاکسی اینترنتی کار می کرد در
تالش بود تا در سرویس یک مدرسه یا
یک شرکت مشغول به کار شود.
ایـــن زن در حــالــی کــه در تاکسی
اینترنتی کار می کرد در فضای مجازی
نیز به دنبال کار بود تا این که در سایت
دیوار با یک آگهی اشتغال به کار برای

شمار شاکیان کالهبرداری به چهار نفر رسید.
در حالی که سپهر منکر کالهبرداری و آزار دختر
جــوان بود دیــروز در شعبه نهم دادگــاه کیفری یک
استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه یکی از اعضای خانواده همسر
سابق سپهر در جایگاه ویژه ایستاد و گفت  :سپهر در
سال  ۹۱با خواهرم ازدواج کرد .او می گفت صراف
است و میتواند برای ما اقامت کشور فرانسه یا کانادا
را بگیرد .یک سال پس از ازدواج آن ها در حالی که
او اعتماد ما را جلب کرده بود  ۷۶۰میلیون تومان
از من و  ۲۵۰میلیون تومان از یکی از بستگان ما
کالهبرداری کرد و رفت .خواهرم که متوجه این
ماجرا شده بود از او جدا شد و ما نتوانستیم ردی از او
پیدا کنیم .ما در این سال ها دنبال نشانی از او بودیم
تا این که متوجه شدیم پس از شش سال پلیس او را
دستگیر کرده و او از دو نفر دیگر نیز به همین طریق
کالهبرداری کرده است .
دومین شاکی که بــرادر شیما بــود گفت :سپهر با
وعده اقامت کشور کانادا  ۱۵۰میلیون تومان از ما
کالهبرداری کرد .او همچنین خواهرم را فریب و او
را آزار داد به همین دلیل از او شاکی هستم .
سومین شاکی نیز گفت  :صراف قالبی از ما ۱۰۰
میلیون تومان کالهبرداری کــرده اســت که از او
شکایت دارم.
وقتی سپهر که با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه ویژه
ایستاد ،منکرآزار دختر جوان و کالهبرداری های
میلیونی شد.
وی گفت  :شیما و خانوادهاش وقتی فهمیدند من
فراری هستم به دروغ ماجرای آزار و اذیت شیما را
مطرح کردند .من هیچ رابطه ای با شیما نداشتم

و او را آزار نداده ام .وی از شاکیان مهلت یک ماهه
گرفت تا در این فرصت بتواند پولهایشان را به آن ها
برگرداند .پدر و مادر سپهر به شاکیان قول دادند در
پرداخت پول به آن ها کمک کنند .
بدین ترتیب؛ ادامه جلسه به یک ماه بعد موکول شد.

شکارطعمه ها از«دیوار»با قهوه مسموم!

سرویس مدرسه روبه رو شد.
زن  50ساله خیلی زود با شماره
آگهی دهــنــده کــه مــرد جــوانــی بود
تماس گرفت و از شــرایــط کــاری و
مالی اش حرف زد و مرد جوان پس از
شنیدن حرف های این زن در خیابان
با او قرار کاری گذاشت .راننده زن با
کلی خوشحالی از این که می تواند
در سرویس یک مدرسه مشغول به
کار شود به محل قــرار رفت و جوان
شیکپوش در محل قرار حاضر و سوار
بر خودروی این زن شد.
همه چیز عادی به نظر می رسید و پسر

جوان و راننده زن درباره کار و ساعاتی
که باید به مدرسه برود صحبت کردند
و در پایان پسر جــوان دو لیوان قهوه
خرید و یکی از آن ها را به زن  50ساله
داد و قرار شد تا فردای آن روز این زن
با آماده کردن مدارکش با پسر جوان
تماس بگیرد.
هنوز دقایقی نگذشته بود که راننده
زن پشت فرمان خودرویش احساس
خــواب آلــودگــی کــرد و لحظاتی بعد
روی صندلی خ ــودرو خــوابــش بــرد.
ایــن زن پس از چند ساعت وقتی از
خــواب بیدار شد متوجه شد که مرد

جــوان یــک ســارق فریبکار بــوده و با
دادن قهوه مسموم اقــدام به سرقت
پول ،گوشی موبایل و طالهای او کرده
است .با اعالم این خبر به پلیس تیمی
از ماموران برای دستگیری عامل این
سرقت فریبکارانه وارد عمل شدند
و در گام نخست تحقیقات پی بردند
یک طعمه دیگر به همین شیوه هدف
سرقت سارق فریبکار قرار گرفته است.
بنا بر این گــزارش ،تحقیقات پلیسی
بــرای دستگیری ســارق فریبکار در
دستور کار ماموران پلیس تهران قرار
گرفته است.

