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بریدنگوشخواستگاریکدختر!

نخستین عکس ناصر
مهدی ابراهیمی
روز  17مهر سال  81بو د که همسر  32ساله فوتبالیست
سرشناس دهه  60ایران ،وقتی او به همراه تیم پرسپولیس
در اردوی آلمان به سر میبرد و دو پسر خردسالش به مدرسه
رفته بو دند تنها در خانه به قتل رسید  .در آن شرایط همه
انتظار میکشیدند ناصر ،از آلمان برگر دد تا بتوانند با او
گفتوگو کنند ،شاید در الب ـهالی حر فهایش به سرنخی
برسند .در این میان یکی از دوستان نزدیک ناصر ،میدان دار
بود و اجازه نمیداد خبرنگاران و عکاسان به این فوتبالیست
سوگوار نز دیک شوند  .بعد از ا ین که تالش هایمان برای
مصاحبه با ناصر در برابر خانه بستگان شــان به بنبست
خورد ،دبیر سرویس حوادث«ایران» به من ماموریت داد تا در
محوطه آگاهی تهران به انتظار ناصر بمانم و هر طوری شده از
سیاهپوشی او عکس تهیه کنم .من و اصغر آزاددل که عکاس
روزنامه بود ،از صبح در آگاهی ،رفت و آمدها را زیر نظر قرار
د رنگی در برابر دفتر معاونت جرایم
د سفی 
دادیم تا این که پرای 
جنایی توقف کرد و ناصر به همراه دوستش از آن پیاده شد.
رفتار دوست ناصر به گونهای بود که اجازه نداد اصغر بتواند
عکس قابل استفا دهای تهیه کند .آن دو نفر وار د دفتر سرهنگ
د و ما نیز در سالن انتظار روی صندلیها نشستیم.
کشفی شدن 
سرهنگ شفیقی که در آن دوران رئیس اداره ویژه قتل بود
نیز بعد از احوا لپرسی با من به داخــل دفتر معاون جرایم
جنایی رفت ،صدای دوست ناصر را میشنیدم که از مزاحمت
خبرنگاران و عکاسان حرفهایی میز د تا جایی که اشارهای به
حضور من و عکاس مان کرد .حساسیت زیا د شده بو د تا جایی
که رئیس اداره  10به تصور این که مزاحمان ناشناسی خارج
د به همراه دوست ناصر،
از دفتر معاون جرایم جنایی وجو د دارن 
د و با اشار ه وی ،من و عکاس مان را دید .پلیس ایرادی
بیرون آم 
به حضور ما نگرفت اما هیچ همکاری نیز برای تهیه خبر و عکس
از ناصر توسط ما نکرد که این رفتار طبیعی بود  .می دانستم اگر
د رفت ،در تصمیمی
ابتکاری به خرج ندهم ،کارم پیش نخواه 
آنی از تلفن رئیس دفتر معاون جرایم جنایی به دادگاه زنگ
زدم ،قاضی حسینی کوه کمرهای را بارها در جلسات بازجویی
و محاکمه دی ـده بــو دم که با حر فهایش اولیای دم را آرام
میکرد ،او من را شناخت ،از روحیه ضعیف ناصر ،حرفهایی
به او گفتم و خواستم چند جملهای با او حرف بزند  .قاضی
حسینی کار زیاد را بهانه کرد تا با ناصر تلفنی حرف نزند ،اما
من اصرار کردم ناصر را پای تلفن بخواه و او با دودلی پذیرفت.
از عکاس مان خواستم آماده باشد ،چند ضربه به در زدم ،بعد
آن را نیمه باز کردم .صدای دوست ناصر شنیده میشد،باید
بگویم در آن روزها تلفن ها دیجیتال نبودند و سرهنگ شفیقی
وقتی از من شنید قاضی پرونده پشت خط منتظر مکالمه با
ناصر است از او خواست اتاق را ترک کند و تلفنی با قاضی
حسینی حرف بزند .مطمئن بودم دوست او که با حرارت در
د آمد .ناصر با ظاهری تکیده
حال صحبت کردن است نخواه 
در حالی که زیر لب با ناراحتی جمالتی را زمزمه میکرد ،از
اتاق خارج شد .او توجهی به من و عکاس مان نداشت ،پشت
میز رئیس دفتر نشست ،گوشی قرمز رنگ را به دست گرفت و
همزمان عکاس مان بدون استفاده از فالش دوربین و با تنظیم
دیافراگم با نور محیط شروع به تصویربرداری از لحظهای کرد
که مدتها منتظر آن بودیم .من نیز با دقت حرفهای ناصر
را میشنیدم ،میتوانستم حدس بزنم قاضی حسینی چه
د اما ناصر بسیار به هم ریخته بود « :حاج آقا،
حرفهایی میزن 
الله آزارش به یک مورچه هم نرسیده بود ،بیگناه بود ،بیچاره
شدم ،بدون اون چیکار کنم ،زندگیم نابو د شد» .قاضی پرونده
به او دلداری می دا د تا این که تماس کوتاه خاتمه یافت .ناصر
وقتی از روی صندلی بلند شد رو به من هم چنین حرفهایی
را تکرار کر د و داخل اتاق رفت ،عملیات خبرگیر یمان با
موفقیت انجام شده بود ،در محوطه آگاهی باز منتظر ماندیم
تا ناصر و دوستش از دفتر معاون جنایی خارج شوند ،همزمان
خبرنگاران و عکاسان روزنامههای دیگر نیز رسیدند .وقتی
د دوست ناصر به نزدیکی در خروجی دفتر معاون
خودروی پرای 
جنایی انتقال داده شد فهمیدم آن دو خواستهاند دور از دید
د و من به
عکاسان و خبرنگاران آن جا را ترک کنند ،آن دو رفتن 
همراه عکاس مان به روزنامه برگشتم .فردای آن روز ،عکسی از
ناصر با پیراهن سیاه و در حالی که گوشی تلفن به دست داشت
د و گفتوگوی این فوتبالیست و
در صفحه حوادث به چاپ رسی 
قاضی پرونده و جزئیات دیگر پرونده انتشار یافت.

▪تحلیل کارشناس

 2پسرعمو اصرار به بی گناهی دارند

خاطرات جنایی

پــســرجــوان وقــتــی در خــواســتــگــاری از دختر
موردعالقه اش سماجت کــرد ،نمی دانست با
چاقو گوش اش بریده خواهد شد .برادر این دختر
که با همدستی پسر عمویش خواستگار سمج را
با وحشتناک ترین سرنوشت مواجه کرده بود،
دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد که اصرار
بر بی گناهی خود داشت.
یک سرنوشت دردناک
رسیدگی به این پرونده از پانزدهم اردیبهشت
ســال  96بــه دنــبــال شکایت یــک پسر جــوان
بــه نــام امین در دســتــور کــار پلیس شهرستان
پــرنــد قـــرار گــرفــت .وی کــه آثـــار جــراحــت روی
صــورت و بدنش نمایان بــود ،به ماموران پلیس
گفت :من در یک کارگاه در نزدیکی دانشگاه
آزاد پــرنــد مــشــغــول بــه کـــار هــســتــم .دو شب
قــبــل دو مــــرد جــــوان کـــه صــــورت هــایــشــان
را با پارچه پوشانده بودند به کارگاه حمله کردند و
مرا به شدت کتک زدند .آن ها پس از زخمی کردن
من ،گوش سمت راستم را بریدند و گریختند.
من با کمک بــرادرم به بیمارستان رفتم و تحت
عمل جراحی پیوند گوش قرار گرفتم.حاال پس از
بهبودینسبیآمدهامتاازدومردناشناسشکایت
کنم  .با این ادعاها ،ردیابی دو مرد ناشناس آغاز
شد و پلیس به بازجویی از برادر امین پرداخت .
خواستگار سمج
اظهـارات بـرادر این جـوان پـرده از اختلاف های
دنباله دار امین و یکی از بستگان دور او برداشت
و در ایـن مرحله امیـن حرفهای تـازهای را مطرح
کـرد .وی بـه مأمـوران گفـت :مدتـی پیـش بـه
خواسـتگاری دختـر یکـی از اقـوام دورمـان در
شهرسـتان نورآبـاد لرسـتان رفتـم .امـا چـون بـه
تنهایـی بـه خواسـتگاری رفتـه بـودم برادربزرگ
دختـر موردعالقـه ام بـه نـام مریـم عصبانـی شـد
و خواسـتگاری را بـه هـم زد .آن هـا بـه مـن جـواب
منفـی دادنـد و بـه ناچـار برگشـتم .مـن بـه مریـم
عالقه مند بودم و بـه همین دلیل چنـد بار برایش
پیامک ارسـال کـردم ،بعد از ایـن ماجرا بـرادر او،
کیومـرث مـرا تهدیـد بـه مـرگ کـرد و آن شـب بـه
همـراه پسـر عمویـش بـه نـام اسـماعیل بـه محـل

کارم حملـه کردنـد و مـرا کتـک زدنـد و گوشـم را
بریدنـد .
بازداشت پسر انتقام جو
بــه دنــبــال اظــهــارات جدید پسر گــوش بریده،
کــیــومــرث و پــســر عــمــویــش اســمــاعــیــل کــه در
شهرستان قم نظامی بود ،ردیابی و بازداشت
شدند .آن ها در دادسرای اسالمشهر جرم شان
را انکار کردند و مدعی شدند اشتباهی بازداشت
شده اند  .اما پرونده آن ها به اتهام مشارکت در
ضرب و جرح منجر به قطع عضو به شعبه دهم
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا
به جرم آن ها رسیدگی شود.
در دادگاه
در ابتدای جلسه دادگــاه که به ریاست قاضی
قربانزاده و با حضور یک قاضی مستشار برگزار
شد ،امین به تشریح شکایتش پرداخت و گفت:
کیومرث و پسر عمویش شبانه مرا به شدت کتک
زدند و اسماعیل با چاقو الله گوشم را برید .من در
این مدت چند بار تحت عمل جراحی پیوند قرار
گرفتم اما عمل پیوند ناموفق بود و فقط بخشی از
الله گوشم پیوند خورد .هنوز آثار ضرب و جرح
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و جراحت هایی که دو متهم به من وارد کرده اند
روی صورتم نمایان است و من برای آن ها تقاضای
قصاص دارم.فکر می کنم آن ها آمده بودند تا مرا
به قتل برسانند اما موفق نشدند .سپس قاضی
قربانزاده گفت :چنان چه پزشکی قانونی اعالم
کند قصاص گوش ممکن نیست چه درخواستی
داری؟ امین گفت :دیه می خواهم  .وی در پاسخ
به سوال قاضی درباره این که چرا در شکایت اولیه
ادعا کرده بودی دو مرد ناشناس تو را کتک زده
اند گفت :من آن شب شوکه بودم و نور کارگاه کم
بود ولی بعد از این که به بیمارستان رفتم ،گفتم
احتما ً
ال کیومرث و پسرعمویش دو مرد مهاجم
بودهاند .کیومرث به خاطر این که از خواهرش
خواستگاری کرده بودم از من کینه به دل داشت
و به همین دلیل هم از لرستان به قم رفت و همراه
پسر عمویش به محل کارم آمدند .وی ادامه داد
:امروز (دیروز)در جلسه دادگاه اسماعیل حضور
نــدارد .در جلسه دادگــاهــی که در دادســرای
اسالمشهر بــرگــزار شــد نیز کیومرث حضور
نداشت  .هر بار یکی از آن ها در جلسه دادگاه
حاضر نمی شود تا از این طریق صدور حکم را به
تعویق بیندازند .من حاال از دادگاه تقاضا دارم تا
هر دوی آن ها را با هم احضار کند  .سپس کیومرث
در جایگاه ویژه ایستاد و جرمش را انکار کرد .وی
گفت :قبول دارم وقتی سماجت های امین را
برای خواستگاری از خواهرم دیدم از او ناراحت
شدم اما درگیری میان ما یک سوء تفاهم بود که
حل شد .من انگیزه ای برای کتک زدن و بریدن
گوش او نداشتم  .وی درباره این که چرا هنگام
وقوع جرم تلفن همراه وی در پرند آنتن دهی
داشته است ،گفت :اسماعیل به تازگی ازدواج
کرده است و پدرش  ۴۰میلیون تومان به او هدیه
داده بود .پسرعمویم قرار بود یک ماشین بخرد.
به همین دلیل من از لرستان به محل کار او در
قم رفتم و با هم به پرند رفتیم تا در آن جا معامله
ماشین انجام دهیم .به همین دلیل هم تلفن
همراهم در منطقه پرند آنتن دهی داشته است
بنابر این گزارش ،در پایان جلسه قضات وارد شور
شدند تا رای صادر کنند.

آینده مبهم درانتظار شاهدان خشونت

دکتر رضا احمدی روان شناس و استاد دانشگاه
برخی رفتا رها باعث برانگیخته شدن احساسات افــراد می شود و
در مواجهه با گفتار یا اعمال دیگران مقابله به مثل می کنند .چنین
رفتارهایی در نهایت به عصبانیت منجر می شود و ممکن است جنایت
های هولناکی را رقم بزند .به طور معمول بیشتر پرخاشگر یها و
مشاج رهها بین افرادی صورت میگیرد که از خصوصیات فردی یکدیگر
با خبر هستند .این موضوع میتواند هم مثبت باشد و هم منفی .این که
شما از خصوصیات فردی مخاطب تان باخبر باشید ،نکته بسیار مثبتی
است ،چرا که به خوبی میدانید چه کاری ممکن است باعث ناراحتی یا
شادی او شود .اما گاهی اوقات خشم های آنی و تصمیمات غیرمنطقی
اتفاقات غیرقابل جبرانی را رقم می زند .خشم نوعی واکنش فیزیولوژی
بدن به وضع موجود است و وقتی در شرایط خطرناک قرار می گیریم و
باید خود را برای مبارزه یا فرار آماده کنیم ،واکنش بسیار مثبتی است،
اما اگر این احساس پی در پی رخ دهد و زمانش نیز طوالنی شود ،سالمت
انسان را به خطر می اندازد .همچنین ممكن است فرد را وادار به درگیری
های خشونت بار کند تا حدی که به خود یا دیگران صدمه بزند .خشم
ویرانگر روی سالمت ذهنی ما هم اثر منفی می گذارد .اگر به این روش
ادامه دهیم و پی در پی عصبانی شویم و آن را کنترل نکنیم به پدیده ای
عادی در ذهن مان تبدیل و با کوچک ترین موضوعی از کنترل خارج می
شود و خشمگین می شویم .این احساس به مرور ما را به سمت افسردگی
و احساس گناه پیش می برد .یک فرد عصبانی بیشتر مواقع غمگین
است و عزت نفس پایینی دارد .پدر و مادر عصبانی ،کودکانی عصبانی
خواهند داشت و همین موضوع باعث می شود خانواده پر تنش شود و
مکرر با یکدیگر دعوا کنند و رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی از خود
بروز دهند و در نهایت به خشونت های خانگی منجر شود .خشم روی
کودکان آثار روان شناختی و جسمانی فراوانی دارد .کودکانی که شاهد
خشونتهستند،ممکناستبهمشکالترفتاریوعاطفیمبتالشوند.
بخشی از این مشکالت با گوشه نشینی ،کابوس های شبانه و پرخاشگری
بروز می یابد .در ضمن توانایی یادگیری شان نیز کاهش می یابد .خشم
یکی از مواردی است که روی روابط بین انسان ها اثر بسیار بدی می گذارد
و معموال فرد عصبانی را به انزوا می کشاند .اگر کودکی مبتال به خشم
های مهار نشده باشد ،نمی تواند با دیگر همساالن خود ارتباط خوبی
برقرار کند و طرد می شود .کودکانی که نمی توانند احساسات شان
را کنترل کنند ،هنگام بزرگ سالی نیز ارتباط سالمی با اطرافیان
نخواهند داشت و در خطر رفتارهای نامناسب و ضد اجتماعی قرار
می گیرند و حتی ممکن است بزهکار شوند .بررسی قاتل های سریالی
نشان داده است بیشتر آن ها از دوران کودکی مبتال به خشم های ناشی
از نگرانی و ناامیدی به آینده بوده اند و خشم شان بدون درمان تا دوران
بزرگ سالی باقی مانده است .جامعه ای که افراد آن نتوانند بر خشم شان
غلبه کنند به تدریج به سوی خشونتی مهارنشده پیش می رود و آینده
ای ویران خواهد داشت .در برخی خشم ها ممکن است معلوم نباشد
فرد عصبانی یا آزرده خاطر است و حتی برعکس به نظر موفق ،مودب،
دوستانه ،مهربان و خوش برخورد به نظر آید .در حالی که زیر این برخورد
ها ،خشمی عظیم نهفته است .خشم انفعالی الگوی مخرب رفتاری است
که باعث می شود فرد گرفتار و سرشار از انرژی منفی به اطرافیان خود
از نظر عاطفی صدمه برساند و به تدریج روابط مناسب اش را با دیگران از
بین ببرد .این نوع خشم بسیار بادوام است و مدام خود را نشان می دهد.

کابوس های شبانه شکارچی رانندگان پیر

مرد افیونی در نقش کارمند امداد خودرو به سراغ طعمه
هایش که همگی پیر بودند می رفت وبا شگردی عجیب
دست به کالهبرداری میلیونی می زد.
▪اتفاقی عجیب

آخرین روزهای خرداد امسال مردی با حضور در کالنتری
 104عباسآباد از گرفتار شدن در دام یک کالهبردار
حرفهای خبر داد .این مرد به ماموران گفت :با همسرم
در خیابان مطهری بودم که مرد موتور سواری که لباس
امداد خودرو به تن داشت به کنار خودرویم آمد و با زدن به
شیشه خواست تا در کنار خیابان توقف کنم .وقتی علتش
را پرسیدم ،مرد جوان ادعا کرد که از قسمت جلوی موتور
خودرو بنزین یا آب روی زمین می ریزد به همین دلیل به
سرعت کنار خیابان توقف کردم .وی افزود :کارمند امداد
خودرو خواست تا در موتور را باز کنم و وقتی از ماشین پیاده
شدم دیدم در رادیاتور باز و آب زیادی زیر خودرو ریخته
شده است که شوکه شدم ! مرد فریبکار شروع به تعمیر و
درست کردن خودروی سمندم کرد و بعد از این که آن را
خاموش کردم خواست تا دوباره ماشین را روشن کنم اما
خودرو روشن نشد و حتی با هل دادن هم اتفاقی نیفتاد که
وی با بررسی قسمت فیوز خودرو و نصب یک فیوز موفق به
روشن کردن خودرو شد .طعمه کالهبردار حرفهای ادامه
داد :مرد جوان سپس شروع به نوشتن صورت حساب
برای تعمیر خودرو کرد و با توجه به لباس و تعمیر خودرویم
به او اعتماد کردم .وقتی خواستم پول را نقدی پرداخت
کنم ادعا کرد که باید پول به حساب شرکت واریز شود و به
همین دلیل با هم جلوی دستگاه عابربانک رفتیم و با توجه

به صورت حساب  240هزار تومان واریز کردم! آن روز بعد
از خداحافظی و کلی تشکر از آن مرد ،وقتی به خانه رفتم و
کاغذ رسید و پیامکی را که برایم از بانک آمده بود ،مشاهده
کردم متوجه شدم  2میلیون و  400هزار تومان از حسابم
برداشت شده است.
▪تحقیقات پلیسی

با این ادعاها ،تیم تجسس کالنتری  104عباس آباد برای
دستگیری مرد فریبکار وارد عمل شد و هنوز به سرنخی
نرسیده بود که با پروندههای مشابه دیگری روبه رو شد.
در تجسس های پلیسی مشخص شد این مرد با پوشش
کارمند امداد خودرو به صورت حرفه ای به سراغ افراد
مسن می رود و در زمان انتقال یک صفر اضافی در مبلغ
واریــزی می زند و در نگاه اول همگی قیمت را درست
مشاهده می کنند اما بعد از بررسی پیامک بانکی متوجه
برداشت میلیونی از حسابشان می شوند.
▪بازداشت مرد شیاد

ردیابیها ادامه داشت تا این که ماموران با اقدامات فنی
و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه مرد فریبکار شدند
و ساعت  12:30ظهر دوشنبه  28مــرداد در عملیاتی
غافلگیرانه احمد  33ساله در منطقه شهران دستگیر
شد .احمد ابتدا سعی داشت خود را بی گناه معرفی کند
اما وقتی از سوی طعمههایش شناسایی شد ،به ناچار لب
به سخن باز کرد.
▪گفت وگو با کالهبردار شیشه ای

احمد که در گذشته یک مکانیک حرفهای بوده است ادعا
می کند کار کردن در یک گاراژ باعث شده روند زندگیاش

تغییر کند و به اعتیاد و سرقت روی بیاورد و از همه می
خواهدکهحکماعدامبرایشتعیینکنندتادیگربهزندگی
ادامه ندهد.
▪شیوه و شگردکالهبرداری را بگو

در نقش کارمند امدادخودرو به سراغ افراد مسن می رفتم
و بعد از تعمیر خودروی شان در زمان انتقال پول یک صفر
اضافه تر در دستگاه عابربانک می زدم به طور مثال به جای
مبلغ  120هزار تومان ،یک میلیون و  200هزار تومان
برای خودم واریز می کردم و کسی به صفرهای آخر دقت
نمی کرد و مهم همان رقم اول بود.
▪چه افرادی را هدف قرار می دادی؟

مردان و زنان مسن را که به راحتی اعتماد می کردند.
▪چه مدت است که این کار را انجام میدهی؟

 3ماه.

▪چقدر پول به دست آوردی؟

همه را صرف مواد مخدر می کردم و فکر کنم  30میلیون
تومان باشد « .ایــن ادعــا در حالی اســت که پلیس در
تحقیقات ابتدایی  10طعمه این کالهبردار را شناسایی
کرده و نزدیک به  90میلیون تومان از آن ها کالهبرداری
شده است».
▪ازدواج کردی؟

بله ،بچه دارم.

▪فکر می کردی دستگیر شوی؟

بله ،هر شب کابوس می دیدم که دستگیر شده ام.
▪پس چرا به کالهبرداری هایت ادامه دادی؟

اعتیاد اجازه فکر کردن نمی داد ،اگر درست فکر می کردم

پول ها را به حساب خودم نمی ریختم.

▪شیوه و شگردت را از کجا یاد گرفتی؟

در همان گاراژ یک نفر بود که این شیوه را به من یاد داد و
من هم بدون هیچ استرسی انجام دادم.
▪چرا مواد را ترک نکردی؟

 20روز است که همسرم کمک کرده تا مواد را ترک کنم،
در این  20روز در خانه بودم و اجازه خروج نداشتم تا از من
مطمئن شود که دستگیر شدم.
▪آزاد شوی دوباره دزدی و کالهبرداری می کنی؟

نــه ،به مشهد می روم و چــون می خواهم نزدیک امام
رضا (ع) باشم در همان جا کار مکانیکی را انجام میدهم.
▪شنیدم گفتی اعدامت کنند.

بله ،آبرویم رفت و همه مرا به چشم یک دزد و معتاد می
بینند ولی اگر دزد بودم هیچ وقت پول را به حساب خودم
نمی ریختم .بنا بر این گزارش ،مرد افیونی برای تحقیقات
بیشتر در اختیار پلیس قرار دارد و احتمال می رود این
فریبکار در مناطق دیگر به خصوص شمال تهران دست
به کالهبرداری زده باشد که در این زمینه تجسس ها
ادامه دارد.

