بررسی حوادث

دوشنبه  5اسفند 1398
 29جمادی الثانی .۱۴۴۱شماره ۲۰۳۲6

دسیسه شوم مسافر ترکیه برای 3نوعروس

خط قانون

ازدواج دوم

قانون مدنی ایران باتوجه به فقه اسالمی و عرف
مــردم تعدد زوجــات را منع نكرده اســت .زیرا
دالیلی مانند نازایی زن ،عدم قدرت او به ایفای
وظایف زناشویی ،ابتالی زن به جنون یا امراض
صعب العالج ،عدم تمكین زن از شوهر و دالیلی
دیگر می تواند تعدد زوجات را در موارد استثنایی
توجیه كند و لیكن نمی توان به مرد متأهل اجازه
داد كه آزادانه و بدون هیچ گونه قید و شرط اقدام
به ازدواج مجدد كند .باید یادآور شد كه اسالم
تعدد زوجات را برای موارد استثنایی تجویز كرده
و اصل در اسالم نظام تك همسری است .رعایت
عدالت كــاری اســت بس دشــوار كه از هركس
ساخته نیست .در حقوق ایــران طبق ماده ۱۶
و  ۱۷قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳
كه جایگزین ماده  ۱۴قانون حمایت از خانواده
سال  ۱۳۴۶اســت .مــاده  ۱۶می گوید« :مرد
نمی تواند با داشتن زن ،همسر دوم اختیار كند
مگر در موارد زیر:
 - ۱رضایت همسر اول
- ۲عــدم قــدرت همسر اول بــه ایــفــای وظایف
زناشویی
-۳عدم تمكین زن از شوهر
 -۴ابتالی زن به جنون یا امراض صعب العالج
موضوع بندهای  ۵و  ۶ماده ۸
- ۵محكومیت زن وفق بند  ۸ماده ۸
- ۶ابتالی زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند
 ۹ماده ۸
 -۷ترك زندگی خانوادگی از طرف زن
-۸عقیم بودن زن
 - ۹غایب و مفقوداالثر شدن زن برابر بند ۱۴
ماده ۸
ماده  ۱۷قانون مذكور مقرر می دارد« :متقاضی
باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم
و علل و دالیل تقاضای خود را در آن قید کند .یك
نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی،
به همسر او ابالغ خواهد شد .دادگــاه با انجام
اقدامات ضــروری و در صــورت امكان ،تحقیق
از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای
عدالت دربــاره بند یك ماده  ،16اجازه اختیار
همسر جدید خواهد داد.دفــاتــر رسمی ثبت
ازدواج حق ثبت رسمی ازدواج دوم دایم هیچ
كس را بدون اجــازه دادگــاه ندارند و عدم ثبت
ازدواج دایم نیز طبق ماده  ۶۴۵قانون مجازات
اسالمی جــرم شناخته شــده اســت .چنان چه
ازدواج مجدد دایم قبل از مراجعه به دادگــاه و
كسب اجازه صورت گیرد همسر دوم می تواند
به طرفیت شوهرش دادخواست صدور گواهی
زوجیت و الــزام به تنظیم سند رسمی ازدواج
تسلیم كند و همسر اول نیز می تواند اقدام به
طــرح شكایت در ایــن خصوص کند .در نمونه
احكام صادره از دادگاهها چنین آمده است طبق
قاعده معروف «الضــرر و الضــرار فی االسالم»
در صورتی كه ازدواج مجدد موجب اضــرار به
همسر اول و فرزندان باشد و نیز اضرار به هركس
كه ازدواج دوم با وی صــورت گیرد موضوع را
ازمصادیق ماده  ۱۶قانون حمایت از خانواده
نمی گیرد.چنان چه ازدواج مجدد صورت گیرد
به هرحال در تمام مــوارد مذكور در مــاده ۱۶
قانون حمایت خانواده حق طالق برای همسر
اول باقی است و همسر اول می تواند به طرفیت
شوهرش دادخواستی به خواسته طالق تسلیم
كند.چنان چه زوج بخواهد همسر دومــی را
اختیار کند ،باید دادخواستی به طرفیت همسر
اول به خواسته اجــازه ازدواج مجدد تنظیم و
تقدیم کند چنان چه دلیل اجازه ازدواج مجدد
از موارد مقید در ماده  ۱۶قانون حمایت خانواده
نباشد ،دعوی مردود اعالم میشود .در نمونه
احكام صادره از دادگاهها چنین آمده است طبق
قاعده معروف «الضرر و ال ضرارفی االسالم» در
صورتی كه ازدواج مجدد موجب اضرار به همسر
اول و فرزندان باشد و نیز اضــرار به هركس كه
ازدواج دوم با وی صورت گیرد و با عنایت به این
كه دلیل ارائه شده از موارد مقید در ماده ۱۶
قانون حمایت از خانواده نیست رأی به رد دعوی
مطروحه صادر و اعالم میشود.
پس پر واضــح اســت که یک مــرد اگــر همسرش
شرایط آمده در قانون را برای این که مرد بتواند
زن دوم اختیار کند ،نداشته باشد برای ازدواج
دوم خود به هر دلیلی نیاز به اجازه همسر اول
دارد و اگــر چنین رونــدی طی نشود در واقع
ازدواج دوم مــرد غیرقانونی اســت و بــه جز
مجازاتی که قانون در نظر دارد شرط طالق که
درخواست از سوی مرد است از بین می رود و
همسر اول میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده
و با ارائه دالیل و مدارک کافی و اثبات ادعایش
درخواست طالق کند.

پسر جــوان کــه بــا دخــتــران فامیل ارتباط
نزدیکی داشت با یک اتفاق تصمیم عجیبی
گرفت و سناریوی اخاذی از دختر خاله هایش
را به اجرا گذاشت.
سال  97سمانه  30ساله با پسر جوانی که
به خواستگاری اش آمده بود ازدواج کرد و
یک زندگی آرام و بدون دغدغه را شروع کرد.
همه چیز خوب پیش می رفت تا این که پس
از شش ماه یک پیامک از شماره ناشناس
به دست سمانه رسید ،پیامکی احساسی
از ســوی یک ناشناس که در متن آن همه
مشخصات کامل سمانه نوشته شده بود.
نوعروس جوان ابتدا به این پیامک اهمیت
نداد و چند روزی از ماجرا گذشت تا این که
یکی از عکس هــای دوران مــجــرد یاش از
سوی شماره ناشناس به دستش رسید.
شوکه شده بود و ترس به جانش افتاده بود،
نمی دانست چه باید بکند ،سکوت کرده
بود و شماره ناشناس شــروع به دادن پیام
کرد و تهدید کرد اگر به حسابش پول واریز
نکند عکس های دیگری دارد و آن ها را در
فضای مجازی منتشر و زندگی اش را خراب
می کند.سمانه سکوت کرد اما چند تصویر
دیگر به دستش رسید و در ادامه یک شماره
حساب به دستش رسید و سپس نوشته شد
که  5میلیون تومان به این حساب واریز کنید.
زن جوان که نمی خواست زندگی اش خراب
شود پول درخواستی را به حساب شخص
ناشناس واریز کرد .
مدتی از پیامک های تهدید آمیز خبری نبود
تا این که یک تصویر دیگر به دستش رسید و
مرد اخاذ در یک پیام مشخصات و یک نشان
را که روی بدنش بود برایش نوشت و خواست
تا  5میلیون تومان دیگر به حسابش واریز کند
و اگر این کار انجام نشود این پیام ها را برای
شوهرش می فرستد.
سمانه شوکه شده بود او از ترس با هیچ کسی
حرف نمی زد و به ناچار  5میلیون تومان دیگر
به حساب مرد ناشناس واریز کرد و با التماس
خواست تا دیگر با او کاری نداشته باشد.
نوعروس جوان شب و روز در استرس بود و هر
چند وقت یک بار مجبور شده بود به حساب
مرد اخاذ پول بریزد تا این که اوایل امسال
پس از این که جشن عروسی دخترخاله اش
برگزار شد به خانه او رفت و درباره این اتفاق
با مرجان صحبت کرد.
مرجان وقتی شنید که دخترخاله اش مورد
اخاذی قرار گرفته است شوکه شد و گفت که
از یک شماره ناشناس برای او هم پیامکهای
تهدید آمیز آمده و همه این اتفاقات بعد از
جشن عروسی اش صورت گرفته است.
دو نوعروس جوان شوکه شده بودند  .هربار
که تصاویر خصوصی شان از دوران مجردی
به دستشان می رسید آن ها از ترس مجبور

می شدند پول های درخواستی را به حساب
مرد ناشناس واریز کنند و چند بار نیز به محل
قــراری که بــرای آن ها ارســال شده بود می
رفتند و پول را در اختیار راننده پیک موتوری
قرار می دادند.روند اخاذی مرد ناشناس از
دو دخترخاله ادامه داشت تا این که خواهر
سمانه نیز ازدواج کرد و دو ماه بعد از جشن
عروسی اش پیامک های تهدید آمیز و تصاویر
خصوصی اش از سوی یک شماره ناشناس به
دستش رسید.
سوگند شوکه شده بود و برای کمک به سراغ
خواهرش رفت و درباره این موضوع از سمانه
کمک خواست و نوعروس  26ساله وقتی
شنید خواهر و دخترخاله اش نیز در چنگ
اخــاذی های مرد ناشناس گرفتار شده اند
تصمیم گرفت به این اخاذی ها پایان دهد و
به اداره پلیس رفت.

▪دستگیری سامان

مــامــوران حــســاب بانکی ســامــان را مــورد
بررسی قرار دادند و هیچ موضوع مشکوکی
در حسابش دیــده نمی شد و در حالی که
این سه دخترخاله اصرار داشتند که سامان
بیگناه است اما ماموران به او شک داشتند
و منتظر یک فرصت برای غافلگیر کردن مرد
اخاذ بودند.

تحقیقات ادامه داشت تا این که سوگند در
تماس با ماموران اظهار کرد که مرد اخاذ بار
دیگر از او عکس فرستاده و خواسته است تا به
محل قرار بروم و سه میلیون تومان را به راننده
پیک موتوری تحویل دهم.
همین کافی بود تا ماموران همراه سوگند در
محل قرار حضور یابند و وقتی راننده پیک
موتوری در صحنه حضور یافت ماموران اقدام
به دستگیری او کنند.
پسر جــوان شوکه شــده بــود و اصــرار بر بی
گناهی داشت و گفت :من راننده پیک هستم
و یک نفر به پیک موتوری مان آمد و خواست به
این آدرس بیایم و از یک خانم پول بگیرم و آن
را به دستش برسانم.ماموران در این مرحله
عکس سامان را به راننده پیک نشان دادند
و پسر جوان نیز تاکید کرد که همان پسر از او
خواسته است تا در محل قرار حضور پیدا کند.
همین سرنخ کافی بود تا ماموران به سراغ
سامان بروند و او را که در مغازه پیک موتوری
منتظر پول بود دستگیر کنند و پسر جوان که
دیگر راهی جز اعتراف نداشت به اخاذی از
دخترخاله هایش اعتراف کرد.
▪اعترافات سامان

سامان  37ساله به ماموران گفت :من از
بچگی با دخترخاله هایم همبازی بــودم و
همیشه با آن ها بــودم و در این سال ها من
به سمانه عالقه مند بودم و او نیز مرا دوست
داشت تا جایی که تصمیم به ازدواج گرفتیم.
بیشتر روزهـــای زنــدگــی ام را بــا سمانه و
دخترخاله هایم بودم ،به خواستگاری سمانه
رفتم ولی پدر من و سمانه به دلیل این که با
هم اختالف داشتند مانع ازدواج ما شدند.

▪درگیری خونین

رسیدگی به این پرونده از بهمن سال  94به دنبال درگیری خونین در منطقه
جوادیه تهران آغاز شد .شواهد نشان می داد درگیری چند جوان به خون کشیده
شده و پسر  20ساله ای به نام عادل زخمی و به بیمارستان منتقل شده است .عادل
که از ناحیه گردن زخمی شده بود در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت اما تالش
پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند و پسر جوان به دلیل شدت خون ریزی تسلیم
مرگ شد.ردیابی عامل جنایت آغاز شد و پلیس در نخستین گام از تحقیق ها به پرس
و جو از شاهدان پرداخت .همگی پسر  ۱۸ساله ای به نام مهدی را عامل درگیری
خونین معرفی کردند و خواهر مقتول نیز به ماموران گفت :وقتی درگیری میان برادرم
و مهدی باال گرفت من برای نجات برادرم وارد دعوا شدم  .من می خواستم هر طور
شده جلوی مهدی را بگیرم اما او مقابل چشمان من و دیگر شاهدان با چاقو به گردن
برادرم زد و گریخت.
▪اعتراف به قتل

با تکمیل تحقیقات پلیسی مهدی ردیابی و بازداشت شد و به درگیری خونین به
خاطر نگاه چپ اعتراف کرد .وی گفت  :من و عادل بچه یک محل بودیم و از قبل
یکدیگر را می شناختیم ،صبح همان روز به خاطر نگاه چپ با هم درگیر شده بودیم،
اما درگیری با میانجیگری چند نفر از بچه محل ها پایان یافت اما عصر همان روز
دوباره یکدیگر را دیدیم و دعوا میان ما باال گرفت و من با چاقو به گردن عادل زدم.
به دنبال اعتراف های پسر جوان و بازسازی صحنه جرم وی دیروز در شعبه دوم
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .در ابتدای جلسه پدر و
مادر قربانی برای عامل جنایت حکم قصاص خواستند اما وقتی متهم روبه روی
قضات ایستاد خودش را بی گناه خواند و گفت  :من هیچ درگیری با عادل نداشتم و
او را نکشتم  .من فقط برای پایان دادن به دعوای دسته جمعی وارد دعوا شدم و هیچ
ضربه ای هم به مقتول نزدم .من بی گناهم و قب ً
ال تحت فشار در پلیس آگاهی به قتل
اعتراف کرده بودم .سپس شاهدان یک به یک در جایگاه ویژه ایستادند و به تشریح
ماجرا پرداختند و یکی از شاهدان گفت  :وقتی دعوا باال گرفت دوستان مهدی
از یک پرشیا پیاده شدند و به سمت عادل حمله کردند  .آن ها عادل را دوره کرده
بودند .همان موقع چند نفر از دوستان عادل و خواهرش وارد دعوا شدند .خواهر
عادل به سمت مهدی رفت و پیراهن او را کشید اما مهدی او را هل داد .خواهر
عادل بار دیگر دنبال مهدی رفت و با التماس از او خواست تا برادرش را نکشند و
مهدی همان موقع قسم خورد کاری با عادل ندارد .او گفت عادل دوست اوست
نمی خواهد او را با چاقو بزند .همان موقع مهدی به سمت عادل حمله کرد و مقابل
چشمان ما یک ضربه به گردن او زد و گریخت .شاهدان دیگر نیز حرف های وی را
تایید کردند و مهدی را عامل جنایت نامیدند اما مهدی با اصرار گفت طی درگیری
چاقو همراه نداشته و نمی داند چه کسی عادل را کشته است.بنا بر این گزارش ،در
پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

آسیب های روابط خارج از عرف
در میان فامیل

شکست بدی بود ،مدتی افسرده بودم و برای
این که از سمانه دور باشم همه سرمایه ام را
جمع کردم و به ترکیه رفتم و مدتی در آن جا
زندگی کردم و منتظر بودم اتفاقات خوبی
بیفتد اما نتوانستم در آن جا کارم را خوب
پیش ببرم ،همه سرمایه ام را از دست دادم به
همین دلیل به ایران بازگشتم و نمیدانم چه
شد به این فکر افتادم.
وی افزود :برای اجرای نقشه ام ابتدا به سراغ
یک مرد معتاد کارتن خواب رفتم و با او طرح
رفاقت ریختم و او که به شــام شب محتاج
بود با مدارکش یک حساب بانکی باز کرد و
کارتش را در اختیارم قرار داد و من نیز هوای
او را دارم.
سامان گفت :فکر دستگیر شدن و بی آبرو
شدنم نبودم ،به چیزی فکر نمی کردم چون
زندگی ام را باخته بودم خودم هم هر وقت
در جمع دخترخاله ها و شوهرانشان حضور
مییافتم و محبت آن ها به خودم را میدیدم
تصمیم می گرفتم دیگر این کارها را نکنم
امــا بیکار بــودم مــن عــادت داشــتــم راحــت
زندگی کنم برایم کار کردن در شغل هایی
که درآمــد کمی داشت سخت بود از سوی
دیگر هروقت سمانه و شوهرش را می دیدم
به یــاد خاطرات عاشقانه مــان می افتادم
او سروسامان گرفته بــود و من باید تنها
می بودم همه این ها باعث می شد عذاب
وجدانم را بی خیال شوم و به اخاذی از آن
ها ادامه بدهم و اگر بازداشت نمی شدم باز
این کار را ادامه می دادم.بنا بر این گزارش،
پسر جوان برای تحقیقات بیشتر در اختیار
ماموران قرار گرفت.

گسترش استفاده از لوازم ارتباطی در دنیای
امروز و حضور تمام گروه های سنی در فضاهای
مــجــازی سبب شــده اســت تــا در رواب ــط افــراد
حتی در روابط خانوادگی بی بند وبار یهای
اخالقی دیــده شود و با توجه به این که روابط
گــرم و صمیمانه در خــانــواده هــا کمرنگ تر
شــده اســت روابــط غیراخالقی جایگزین این
عواطف و احساسات سازنده شــود.در برخی
خانواده ها به قدری دختران و پسران فامیل به
یکدیگر احساس نزدیکی می کنند که همین
صمیمیت خارج از عرف سبب بروز اختالفات
و ناهنجاریهای اجتماعی می شود که شاهد
آسیبهایناگواریمیشویمکهگاهیغیرقابل
جبران است.البته نه تنها دختران و پسران
در خانواده بلکه در میان زو جهــای جــوان که
سالهای اولیه زندگی خود را در کنار هم سپری
میکنندنیزاینمسئلهدیدهمیشودوتحتتاثیر
این قبیل وسایل ارتباطی نوین قرار گرفتهاند
و بیشتر وقت خود را در گروههای اجتماعی و
کانالهای تلگرامی و اینترنتی مختلف سپری
میکنند کــه نــاخــودآگــاه مرتکب رفتارهای
غیراخالقی و غیرعرف می شوند.وقتی در
میان جمع های خانوادگی افراد به راحتی با
هم ارتباط برقرار میکنند و از این طریق با هم
دوســت می شوند و توجیه شــان ایــن اســت که
با یکدیگر فامیل هستند از شدت تعهد و تعلق
آنها نسبت به همسران شان کاسته میشود و
راه برای خیانت و ارتباط با جنس مخالف در بین
آنها افزایش مییابد در نتیجه با شکسته شدن
حرمتها و شکلگیری روابط بیپایه و اساس
بین افــراد در جامعه زمینه طالق در بین زوج
ها افزایش می یابد و سالمت جنسی جامعه به
خطر می افتد .این قبیل رفتارها سبب ضعیف
شدن بنیاد خانواده می شود و کانون خانوادگی
را به تزلزل و نابودی می کشاند.این جوانان
نیز با تغییر سبک زندگی خود و از بین رفتن
قبح برخی مسائل در بین آ نها دیگر تمایلی
به ازدواج ندارند و اغلب فقط به فکر دوستی با
جنس مخالف در خانواده و فامیل خود هستند
در نتیجه سن جوانان برای ازدواج باال میرود.
همچنین زندگی زوجهای جوان نیز تحت تاثیر
این فضاها در اوایل زندگی با مشکالت بسیاری
مواجه میشود که موجب جدایی و افزایش آمار
طالقدرجامعهاست.علتاصلیبهخطرافتادن
سالمت جنسی جامعه و افزایش آسیبهای
اجتماعی ثمره چنین روابطی است که ابتدا
در قالب روابط خانوادگی است ولی بعد از آن
درگیر اختالفات عاطفی و احساسی می شوند.
لــزوم آمــوزش در سنین نوجوانی و جوانی در
خصوص رفتار با دیگران حتی درون خانواده
مهم و ضروری به شمار می رود.

جسد غزاله کجاست؟

قتل جوان  20ساله درمقابل چشمان خواهرش

پسرجوانی که متهم است طی درگیری به خاطرنگاه چپ اقدام به جنایت کرده
است درحالی که همه شاهدان او را به عنوان قاتل معرفی کرده بودند در دادگاه
خود را بی گناه معرفی کرد.

▪تحلیل کارشناس

دکــتــر رضــا احــمــدی روان شــنــاس و استاد
دانشگاه

▪تحقیقات پلیسی

ماموران در گام نخست شماره حسابی را که
پول ها به حسابش واریز می شد مورد تحقیق
قرار دادند که مشخص شد این حساب برای
یک مرد معتاد و مجهول الهویه است.
در گام بعدی ماموران سه دختر خاله را مورد
تحقیق قرار دادند و آن ها به هیچ کسی شک
نداشتند تا این که سمانه سرنخ جدیدی پیش
روی ماموران قرار داد و گفت :آخرین بار یک
تصویر به دستم رسید که آن را پسرخاله ام به
نام سامان از من گرفته بود و در آن رستوران
فقط من و سامان بودیم و نمی دانم این عکس
چطور به دست مرد اخاذ رسیده است.
سمانه افــزود :سامان پسرخاله مان است و
همه ما به او اعتماد داریم و مطمئن هستیم
که این کارها نمی تواند از سوی او انجام
شده باشد.وی ادامــه داد :چند سال قبل
سامان به خواستگاری ام آمد و ما به هم عالقه
مند بودیم اما به خاطر این که پدرانمان با
هم رابطه خوبی نداشتند اجــازه ازدواج به
ما ندادند و سامان بعد از مدتی برای کار به
ترکیه رفت و چند سالی در آن جا بود مدتی
است که به ایران بازگشته است و رابطه من
و خواهرم و دخترخاله ام با سامان تغییر
نکرده است و همیشه او در جمع ما حضور
دارد و شوهرانمان نیز به او اعتماد دارند و
دوستش دارند.
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پرونده آرمان مجدد به دادسرای جنایی برگشت
پرونده پسر جوان که تا یک قدمی اجرای حکم اعدام
پیش رفته بود بار دیگر به دستور قضات دیوان عالی
کشور رسیدگی می شود تا ابهامات موجود در پرونده
آرمان رفع شود.روز  12بهمن سال  92بود که دختر
جوانی به نام غزاله برای رفتن به دکتر از خانه خارج
شد اما دیگر کسی از سرنوشت معمایی او اطالعی
به دست نیاورد و با توجه به ناپدید شدن مرموز این
دختر جوان تیمی از ماموران پلیس وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست اطالع یافتند که غزاله 13
پیامک و یک تماس با پسرجوانی به نام آرمان داشته
و بعد از آن دیگر کسی از غزاله اطالعی ندارد و همین
کافی بود تا ماموران به سراغ آرمان بروند.آرمان در
تحقیقات پلیسی حرف های ضد و نقیض زیادی زد و
همین شک پلیس را نسبت به سناریوی مرموز بیشتر
کرد و ماموران پی بردند که غزاله قبل از ناپدید شدن
به دیدار آرمان رفته است.ماموران در تجسس های
پلیسی پی بردند که غزاله و آرمان در سفر آنتالیا با
هم آشنا شدند و چند باری نیز در تهران همدیگر را
مالقات کردند و در حالی که آرمان چند ماه از غزاله
کوچک تر بود به او عالقه مند شد و چند بار پیشنهاد
ازدواج داد که با مخالفت دختر مورد عالقه اش روبهرو
شد و غزاله ادعا کرد برای ادامه تحصیل می خواهد به
خارج ازکشور برود و پسر جوان خواست این رابطه را
فراموش کند.
▪اعتراف به قتل

آرمان پس از دستگیری اعتراف کرد که پدر و مادر
پزشکم در خانه نبودند و از غزاله خواستم همدیگر را
مالقات کنیم که به خانه مان آمد و غزاله خواست تا او
رابرایهمیشهفراموشکنمکهدریکلحظهعصبانی
شدم و او را هل دادم که سرش به جایی خورد و سپس با
میله بارفیکس چند ضربه به سر او زدم که متوجه شدم
دختر مورد عالقه ام دیگر نفس نمی کشد.کارآگاهان
در تحقیقات پی بردند که پسر جوان پس از قتل ،جسد

غزاله را داخل چمدان بزرگی قرار داده و سپس جسد
را داخل یک سطل زباله در خیابان میرداماد انداخته
و به خانه بازگشته و آثار جرم را از داخل خانه از بین
برده است.
▪جسدی که پیدا نشد

در بررسیهای دقیق و تطبیق نمونه « »DNAبه دست
آمده از قطرات خون بهجامانده در محل جرم مشخص
شد که غزاله در همان خانه هدف ضرب و جرح قرار
گرفته است .در ادامه بازرسی از محل جنایت میله
بارفیکسی که پسر جوان با آن ضرباتی را به مقتول
وارد کرده بود ،کشف شد و آثار به جامانده روی میله
هم اظهارات اولیه پسر جوان را تایید میکرد .با این
حال ،متهم جوان در روند رسیدگی به این پرونده و به
ویژه در جلسه دادگاه ضمن رد اظهارات قبلی خود،
روایت دیگری از این حادثه مطرح کرد .او در جلسه
رسیدگی به پرونده خود را بی گناه دانست و گفت:
غزاله وقتی از پلههای خانهمان پایین رفت ،همین که
خواستم در ورودی آپارتمان را ببندم ،ناگهان صدای
جیغش را شنیدم ،وقتی در را باز کردم ،دیدم او از
پلهها سقوط کرده است .هر چه صدایش زدم ،جواب
نداد .ترسیده بودم با زحمت او را به خانه بردم .از ترس
پدر و مادرم غزاله را داخل چمدان جاسازی کردم و او
را از خانه بیرون بردم تا کسی متوجه نشود و بعد هم
جسد غزاله را در سطل زباله رها کردم.این اظهارات
در حالی بود که پلیس هیچ وقت موفق به پیدا کردن
جسد دختر  18ساله نشد.
▪آرمان اعدام نشد

چند جلسه دیگر بــرای صــدور حکم نهایی در این
پرونده برگزار شد و در حالی که این پرونده یکی از
پیچیده ترین و پر سر و صداترین پرونده ها بود حکم
نهایی در دیوان عالی کشور تایید شد و آرمان به یک
قدمی چوبه دار رسید .بنابر این گزارش ،دو قاضی

صادر کننده رای بدوی – کیفری استان تهران – پس
از مدتی با نوشتن نامه ای اعالم کردند که در صدور
حکم اعدام برای آرمان اشتباه کرده اند.سحرگاه
چهارشنبه  11دی امسال آرمان برای اجرای حکم
اعدام در زندان پای چوبه دار رفت که خانواده غزاله
با ارائه یک ماه فرصت باعث متوقف کردن اجرای
حکم شدند.
▪رسیدگی مجدد

پرونده آرمــان بار دیگر مــورد بررسی قــرار گرفت و
دیوان عالی کشور با توجه به این که دو قاضی پرونده
اظهار کردند در رسیدگی پرونده اشتباه کردند و باید
رسیدگی مجدد صورت بگیرد خواستار رسیدگی
دوبــاره به این پرونده شدند .دیــوان عالی کشور به
یک دلیل دیگر که آن اظهارات ضد و نقیض آرمان
در اعترافاتش است خواستار بررسی مجدد پرونده
شدند ،آرمان در یکی از اظهاراتش ادعا کرده که من
غزاله را نکشتم ،وقتی او را هل دادم شاید بیهوش
شده و زمانی که او را داخل سطل زباله انداختم به
هوش آمده و خودش را پنهان کرده است.پرونده
دیگری در دادســرای امور جنایی تهران نیز برای
تحقیقات و پیگیری های فنی برای پیدا کردن ردی
از جسد غزاله تشکیل شد و خانواده آرمان نیز صبح
روز گذشته – یک شنبه  -با حضور در دادسرای امور
جنایی تهران هدف تحقیق قرار گرفتند.بنا بر این
گــزارش ،تحقیقات تکمیلی بــرای رفع ابهامات و
رسیدن به یک سرنخ از جسد غزاله ادامه دارد تا در
صورت روشن شدن جزئیات حکم نهایی صادر شود.

